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CONTRATO N." 51/2014, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O FUNDO NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
-  FNDE E A EMPRESA CTX

TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS
LTDA - ME PARA OS FINS QUE SE
ESPECIFICA.

Aos do rruA cL ̂  de 2014, de um lado o FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da
Educação - MEC, criada pela Lei n° 5.537/68 de 21 de novembro de 1968, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n° 872/69, com sede e foro na Capital da República, localizada à S.B.S. - Quadra 02 -
Bloco "F" em Brasília/DF, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n° 00.378.257/0001-81, neste ato representado pela
Diretora de Administração, a Sra. LEILANE MENDES BARRADAS, brasileira, portadora da Carteira
de Identidade n° 1924800 — SSP/DF, CPF n° 910.164.791-15, nomeado por meio da Portaria n° 731 de
10 de setembro de 2012, publicada do D.O.U de 11/09/2012, no uso das atribuições que lhe confere a
estrutura regimental do FTMDE, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ n° 72.645.872/0001-18, estabelecida à
SRES Centro Comercial do Cruzeiro, Bloco D, n° 20, Sala 110 - Cruzeiro Velho - Brasília-DF, neste ato
representada(o) por sua REPRESENTANTE, Sr^. ROSEMARY BARROS PEREIRA DE OLIVEIRA,
portador(a) da carteira de identidade n° 1.439.627, expedida pela SSP/DF, CPF n° 635.096.601-53,
doravante denominada CONTRATADA em vista o constante e decidido no processo administrativo n°
23034.018019/2013-43, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2014 , do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, conforme descrito no
Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei n° 10.520, de 17
de julho de 2002 e pelo Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, mediante as condições expressas nas
cláusulas seguintes.

1. CLÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETÔt^|HH|i^H9H|HH|HBHBH^HHI|||^^

I.l. O contrato tem como objeto a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas
de arquivos deslizantes mecânicos e eletroeletrônicos, com reposição de peças, incluindo, quando
necessário, a desmontagem e montagem, bem como o transporte de toda a documentação existente, de
acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas neste Termo de Referência e demais
anexos e partes integrantes desse contrato.

I.l.l. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão
Eletrônico n° 05/2014, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

1.2. Discriminação do objeto:
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Serviços de manutenção preventiva e corretiva em
sistemas de arquivo deslizantes eletroeietrônicos e
mecânicos pertencentes ao FNDE.

Fornecimento de peças de reposição

Serviços de desmontagem, transporte de toda a
documentação existente e montagem, em sistemas
de arquivos deslizantes eletroeietrônicos e
mecânicos pertencentes ao FNDE.

m.MENS

R$ 19.550,00

VALOR ESTIMADO

ANUAL

R$ 116.664,13

QTDE ANUAL

ESTIMADA POR

FACE (UM)

PERCENTUAL DE

DESCONTO

VALOR UNITÁRIO
POR FACE

R$ 567,44

VALOR TOTAL ANUAL

R$ 234.600,00

R$ 110.714,26

R$ 141.860,00

R$487.174.26

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por
interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta)
meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.1. A execução dos serviços do objeto contratado ocorrerá conforme disposto nos itens 2, 3, 4 e 6 do Termo
de Referência.

4.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução deste Contrato ficarão a cargo do FNDE, mediante
nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93,
e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997.

4.2. Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
deste Contrato, sendo-ihe assegurada a prerrogativa de:

I. fiscalizar e atestar a prestação de serviços, de modo que sejam cumpridas integralmente as
condições estabelecidas neste Contrato;

II. comunicar eventuais falhas, cabendo à CONTRATADA adotar as providências necessárias;

III. garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes
relacionados aos serviços prestados;

IV. emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em
especial aplicações de sanções, alterações e repactuações do mesmo.

4.3. Além das disposições previstas nesta cláusula, a fiscalização contratual dos serviços continuados deverá
seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução
Normativa n° 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o
órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

I Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929.
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4.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstas
no Termo de Referência.

Rubrica

4.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei n° 8.666, de 1993.

5..CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E DA DOTACAO ORÇAMENTARIA á

5.1. O valor total para 12 (doze) meses é de R$ 487.174,25 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e
setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), sendo RS 446.576,40 (quatrocentos e quarenta e seis
mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) para o exercício de 2014 e RS 40.597,85
(quarenta mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) para o exercício de 2015.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

5.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
no orçamento, para o exercício de 2014, na classificação abaixo:

PROGRAMA DE

TRABALHO

12.122.2109.2000.0053

12.122.2109.2000.0053

FONTE DE

RECURSOS

0112000000

ELEMENTO

DE DESPESA

O 12000000 2014NE800190 14/02/2014 313.716,67

2014NE800191 14/02/2014 92.261,88

5.4. As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta de recursos alocados no Orçamento Geral da
União nos respectivos exercícios, quando serão emitidas as pertinentes Notas de Empenho.

6.1. O pagamento será efetuado à Contratada, mensalmente, pela prestação dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva sem reposição de peças efetivamente executados durante o mês de adimplemento da
obrigação.
6.2. Quando houver fornecimento de peças (manutenção corretiva com reposição de peças) a contratada será
remunerada em conformidade com os preços demonstrados na tabela de peças de reposição apresentada no
certame.

6.3. A CONTRATADA habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura e de
relatório de manutenções preventivas e corretivas, os quais serão devidamente atestados por servidor
especialmente designado para acompanhar e fiscalizar o contrato, observado o disposto no artigo 35 e 36 da
Instrução Normativa 02, de 30 de Abril de 2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

6.4. O pagamento será efetuado no prazo de até 14 (quatorze) dias corridos contados a partir da certificação
do gestor do contrato, do FNDE, designado, aposto nos documentos de cobrança, e será realizado por meio
de Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta de

I Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929. |'3 ,
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preços. Caso a fatura seja devolvida por inexata, novo prazo de igual magnitude será contado a partir dte su^y^pjçg"
reapresentação; N.

6.5. O pagamento é referente aos serviços comprovadamente executados, não fazendo jus ao montante de
serviços estimados no Termo de Referência que não fizeram parte da realidade demandada, para efeito de
cobrança.

6.6. Para fins de habilitação ao pagamento será procedido anteriormente a cada pagamento consulta "ON
LINE", a fim de verificar a situação cadastral da CONTRATADA no SICAF - Sistema de Cadastramento
Unifícado de Fornecedores e, se necessário, aos sítios oficiais, devendo o resultado dessa consulta ser
impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos do processo próprio;

6.7. A CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

6.8. O não pagamento nos prazos previstos nesta Cláusula acarretará multa à CONTRATANTE, mediante a
aplicação da fórmula a seguir:

EM = I X N X VP, onde:

EM = Encargos Moratórios

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

I = índice de atualização financeira

VP = Valor da parcela em atraso

I = (TX/100)/365

TX = Percentual da taxa anual do IPCA — índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do
IBGE.

6.9. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

6.10. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

7.1 - Como garantia do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais ora assumidas, inclusive
indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, a CONTRATADA se obriga a prestar garantia,
no prazo máximo de 10 dias a contar da assinatura do contrato, no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, na modalidade de caucão em dinheiro / seguro garantia / fiança bancária.

7.2 - O valor da garantia será atualizado nas mesmas condições do valor contratual.

7.3 - A garantia original ficará à responsabilidade e à ordem da CONTRATANTE e somente será restituída
após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais.

I Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929.
Telefone: 2022-4117/4169. Fax: (61) 2022-4060. E-mail: compc@fnde.gov.br. UASG: 153173.
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7.4 - Se a garantia prestada pela CONTRATADA for na modalidade de caução em dinheiro,
atualizada monetariamente e poderá ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou parcialmente»-.——^
para fins de cobertura de pagamento das multas previstas na Cláusula Décima deste contrato.

7.5 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação,
inclusive indenização a terceiros ou pagamento de multas contratuais, a CONTRATADA se compromete a
fazer a respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data em que for notificada pela
CONTRATANTE, mediante oficio entregue contra recibo.

7.6. A garantia prestada pela Contratada poderá ser retirada/levantada pela Contratante, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento das multas previstas na Cláusula Décima deste contrato.

7.7. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante
depósito identificado a crédito da Contratante e atualizado monetariamente do caução em dinheiro.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA roNTR atantf. ;
8.1 Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei n" 8.666/93.

8.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto quantitativo e qualitativo,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, de acordo com a IN 02 de 30 de abril de 2008 do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, alterada pela IN/SLTI/MPOG n° 03/2009.

8.3. Solicitar, quando Julgar conveniente, informações relativas à execução dos serviços e necessárias ao
desempenho de suas funções, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização
sobre a ação da CONTRATADA.

8.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento dos serviços contratados, acompanhamento
este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem
causados à contratante ou a terceiros.

8.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das
normas do Contrato.

8.6. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o cumprimento das
obrigações pactuadas e qualquer anormalidade nos serviços prestados, podendo sustar ou recusar o
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas.

8.7 Solicitar à empresa contratada, sempre que necessário, todas as providências ao bom andamento dos
trabalhos.

8.8 Permitir aos funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, encarregados da prestação dos
serviços objeto deste Contrato, completo e livre acesso aos locais da execução dos serviços, possibilitando-
lhes executá-los e procederem às verificações técnicas necessárias.

8.9 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no
termo de referência e neste contrato, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.

9.1. Não transferir total ou parcialmente o objeto do Contrato, excetuando as análises de perícia e laudo
técnico e o disposto no item 9.2.

I Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929. ^ ^ ■
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9.2. A empresa poderá subcontratar, parcialmente, a prestação dos serviços, às suas expensas, nos casoVêlT^
que comprovadamente não possa executá-los, mediante prévia autorização do FNDE, em conformidade cbin
a legislação em vigor.

9.3. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser causadas por
seus empregados ao FNDE, ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, sem excluí-la
ou reduzi-la em virtude do acompanhamento realizado pelo FNDE, de acordo com o art. 70 da Lei n°
8.666/93.

9.4. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.

9.5. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo FNDE e atender pronta e irrestritamente às
reclamações dele emanadas.

9.6. Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato os eventuais casos fortuitos e/ou de força maior,
impeditivos à prestação dos serviços.
9.7. Realizar a manutenção preventiva e corretiva com vistas à preservação da vida útil, sem perda das
características, da integridade e ponto ótimo de operação do equipamento, instalações, sistemas ou suas
partes.

9.8. Realizar a operação e a manutenção dos dispositivos de controle e monitoração do sistema de
automação, incluindo seu acionamento, garantindo seu pleno funcionamento e a sua preservação.

9.9. Responsabilizar-se pelo ônus da mão-de-obra referente à execução de serviços de manutenção
preventiva e corretiva. Prestar serviços de forma a assegurar que os sistemas e equipamentos mantenham
regular, eficiente, seguro e econômico funcionamento.

9.10. Fornecer à equipe de trabalho os equipamentos e o ferramental, com seus acessórios, necessários à
execução dos serviços, assumindo a responsabilidade pelo transporte, guarda, carga e descarga dos mesmos.

9.11. A equipe de trabalho da CONTRATADA, estando em serviço nas instalações do CONTRATANTE,
deverá se apresentar sempre uniformizada, limpa e asseada, tanto no aspecto de vestuário e calçado, como no
de higiene pessoal, e devem portar crachá de identificação com foto recente, sem ônus para o FNDE,
responsabilizando-se por seu uso, guarda e devolução.

9.12. A equipe de trabalho deverá fazer uso obrigatoriamente dos Equipamentos de Proteção Individuais -
EPI, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais de consumo, peças de reposição,
ferramentas e equipamentos, conforme indicações dos fabricantes, objetivando a correta execução dos
serviços.

9.13. Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que
impossibilite a execução dos serviços contratados.

9.14. Propiciar ao CONTRATANTE todos os meios e facilidades necessários à fiscalização dos serviços.

9.15. Acatar as determinações do fiscal do contrato, que poderá sustar, total ou parcialmente, a realização de
serviços mal executados ou sempre que considerar a medida necessária.

9.16. Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de circulação e de execução
dos serviços. O desenvolvimento de trabalhos que envolvam transporte e montagem de equipamentos deverá
ser rigorosamente planejado, protegendo-se especialmente os materiais de acabamento existentes na
edificação (pisos, paredes e forros).

I Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929.
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9.17. Fornecer ao CONTRATANTE os números de telefones celulares do supervisor de manutenç fabrica
responsável técnico pela condução dos serviços, com perfeito conhecimento do objeto do contrato, pác^ ^
pronto deslocamento e atendimento em situações de emergência ou de algum sintoma anormal em
equipamentos, instalações e sistemas. Além do fornecimento dos números, os telefones celulares deverão
estar permanentemente ativos e em poder dos profissionais supracitados.

9.18. Caso os serviços venham a ser executados fora dos locais estabelecidos no item 4 deste Termo de
Referência, a empresa será responsável pela retirada e remessa dos equipamentos para conserto, bem como
pela posterior reinstalação dos mesmos, devidamente autorizada pela DINFE, assumindo as despesas com a
retirada e devolução dos mesmos.

9.19. O FNDE poderá, a qualquer tempo, modificar as rotinas e a periodicidade dos serviços de operação e
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas constantes neste termo de referência, bastando comunicar à
empresa contratada.

9.20. A subcontratação prevista não produzirá nenhuma relação jurídica direta entre o FNDE e a
subcontratada, não cabendo a esta demandar contra o FNDE por qualquer questão relativa ao vínculo que
mantém com a contratada.

9.21. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, ao final de cada serviço executado,
relatório de desempenho onde se fará constar dentre outras informações e justificativas, as relativas aos
serviços que envolvam a atualização tecnológica dos equipamentos, comprovadamente necessários.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DÁS SANÇÕES

10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções administrativas
à empresa contratada:

I - Advertência, por escrito: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste instrumento de contrato ou, ainda,
no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à Contratante, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave;

II - multas:

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços executados com
atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução
total.

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.

c) 1% (um por cento) por dia sobre o valor da garantia contratual, pela não
apresentação/atualização, no prazo estabelecido neste instrumento, da garantia de execução
contratual.

d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

é) 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contrato.

I Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929. 7 t
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f) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinaturaNicL™,.,,^

contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega inferior a 50%
(cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea "a".

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

10.2 Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios e, será 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 até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

10.3 O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com o item 10.5 ou ainda, a
critério da CONTRATANTE, mediante depósito, via GRU — Guia de Recolhimento da União, informando a
UG 153173, a GESTÃO: 15253; o CÓDIGO: 28852-7 e o CNPJ da CONTRATADA, a ser realizado em até
10 (dez) dias após o recebimento da notificação, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o
recolhimento, por meio de apresentação da cópia da referida guia e comprovante de pagamento. O
formulário da GRU poderá ser obtido no sítio da STN, www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index GRU.asp.

10.4 Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um
por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o
pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será
cobrado judicialmente.

10.5 No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá proceder
desconto da multa devida na proporção do crédito.

10.6 Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, responderá a
CONTRATADA pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente.

10.7 No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o
CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, do pagamento em questão, até a
decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 5
(cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.

10.8 As sanções previstas nos incisos 1, 111 e IV desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as
do inciso 11, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis,
nos termos do § T do artigo 87 da Lei n° 8.666/93.

10.9 A sanção estabelecida no inciso IV desta Cláusula é de competência exclusiva do Senhor Ministro de
Estado da Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
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abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, nos termosMof
3° do artigo 87 da Lei n° 8.666/93. ^

10.10 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à CONTRATANTE,
decorrentes das infrações cometidas.

DÉCIMA PRimi^^O^JRMUSTE .M

11.1 O preço contratado, desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para
apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos
financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a variação do índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, com base na seguinte fórmula:

R = [(I - Io).P]/Io

Em que:

a) para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = índice acumulado dos 12 meses anteriores ao mês do reajuste;
Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P = preço atual dos serviços.

b) para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P = preço do serviço atualizado até o último reajuste efetuado.

§1° - Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.

§2° - A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles
praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.

§3° - No tocante ao objeto desta minuta, para o reajuste contratual, deverão ser atendidos os critérios
definidos pelo inciso XXII do Art. 19 da IN/SLTI/MPOG no 03/2009.

ii.clausulTdecimasegu^^^WrescIsIFi^W^XtP^C''""'^''^

12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, nos termos do art.
78 da Lei n° 8.666, de 1993, que será formalmente motivada nos autos, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, com as conseqüências previstas abaixo.

12.1.1. A rescisão contratual poderá ser:

I. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/93 e será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, em conformidade com o § 1° do art. 79 da Lei n° 8.666/93;

II. amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência da
CONTRATANTE;

III.judicial, nos termos da legislação.
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12.1.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando os houver sofrido,
devolvida a garantia de que trata a Cláusula Sétima deste contrato e de pagamentos devidos pela execução do
contrato até a data da rescisão, se for o caso, quando devidamente comprovados.

12.1.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e
a ampla defesa.

12.1.5. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as conseqüências previstas no art. 80,
incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

12.1.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos,
bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

13.1. A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do parágrafo único do
art. 61 da Lei n° 8.666/93.

ITcLAUSULA^DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS F. STIPRFSSOES " i

14.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se
fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1°, artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e
alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os
celebrantes, nos termos do Parágrafo 2°, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei n"
9.648/98.

15.1 A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e
as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n° 8.666/93.

16. cLÂusuLÁ DÉCIMA SEXTA - DÁ ANÁLISE

16.1. A minuta do presente Contrato foi devidamente analisada e aprovada pela Procuradoria Federal no
FNDE, conforme determina a legislação em vigor.

17.1. O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o Foro da Seção Judiciária do
Distrito Federal, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas,
que a tudo assistiram e que também o subscrevem.
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LEILANE MENDES BARRADAS

Responsável legal da CONTRATANTE

mK-

ROSEMARY BARROS PEREIRA DE OLIVEIRA

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1.

Nome:

CPF: 011. S5Í - ^
RG:^5i)5 10' -

2  ̂

Nome:

CPF:

RG:

OfevOLCb jjQu SlÍuCL

Silvana Oliveira da Silva
CPF: 029.412.477-26

RG: 1.373.519-SSP-DF
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