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Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N": 23034.005912/2014-90

CONTRATO N.» 132/2014, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O FUNDO NACIONAL

DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO - FNDE E A A EMPRESA
COOPERATIVA MISTA DE CONSUMO

E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
TRANSPORTE RODOVIÁRIOS
COOPERTRAN LTDA., PARA OS FINS
QUE SE ESPECIFICA.

Aos 9 do agosto 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 introdv-zidas 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 pelo peio PRESIDENTE SUBSTITUTO, o
Sr. LEONARDO MILHOMEM REZENDE, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n" 2.040.223
SSP/DF, CPF n° 000.300.471-61. nomeado por meio da Portaria n.° 267, de 20 de março de 2014 da Casa
Civil da Presidência da República, publicada no D.O.U de 21/03/2014, no uso da atribuição que ihe confere
artigo 15, do Anexo 1, do Decreto n." 7.691, de 02 de março de 2012, publicado no D.O.L de 06 03/2012,
que aprova a estrutura regimental do FNDE, neste ato denominado simplesmente CONTRAT_\JSTE e a

empresa COOPERATIVA MISTV DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
TRANSPORTE RODOVIÁRIOS COOPERTRAN LTDA., inscrita no CNPJ sob o n OÜ.691.905/0001-
55. estabelecida à Rua Padre Gurgel, 40 - Centro, Gongonhas/MG., neste ato representado por seu Diretor
Presideni e, Sr. JOSÉ APARECIDO FERREIRA, portador da carteira de identidade n"^ MG - 3902853..
expedida pela SSP/MG, CPF n° 401.678.796-34, doravante denominada CONTRATADA em vista o

constante e decidido no processo administrativo n"' 23034.005912/2014-90 resolvem celebrar o presente
contrato, decorrente de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n" 36/2014, do tipo .Menor Preço
Global, 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 c pelo Decreto n" 5.450, de 31 de maio de 2005, mediante
as condições expressas nas cláusulas seguintes.

i. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

l.í. O contrato tem como objeto a contratação dos serviços de íocação de transporte permanente e eventual,
mediante disponibilização de veículos com motorisía. oara deslocamento de servidores em seivico. e
transporte e entreg.a de pequenos volumes e ds matenai (pequenas cargas), no Distrito Federal e Regiões do
Entomo, para atendimento às necessidades do Fundo Nacional de Desenvolvimento. da Educação —
FNDE,/MEC, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência c no Edital e
seus Anexos.

l.l.í. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edita! do Tregão Esetrônicc
n° 36/2014, com seus Anexos, e a Pmposta da CONTP ATADA.

Í.2. Discrimiri.ição do objeto /



Tipo Veículo

Veículo

institucional

Veículo Serviço
comum transporte

pessoal
Veículo Transporte

carga leve

Veículo motocicleta

TOTAL

TRANSPORTE PERMANENTE

Franquia Excedente
mensal

Km

(A)

mensal

Km

(B)

Preço n I Valor
franquia ™ Mensal
por Km Estimado

(RS) ^^7 E=(AxC)+(Bx
(C) B)

3,90 3,47 RS 7.985,48

3,43 3,05 RS 70.140,93

3,76 3,34 RS 7.691,11

2,53 ! 2,25 RS 10.350,^
VALOR GLOBAL TRANSPORTE

PERMANENTE

Preço km
excedente

(RS)

(D)

r®- N':l^

Valor Global

Anual Estimado

F=(E*12)

RS 95.825,75

RS 841.691,14

RS 92.293A7

RS 124.2043^"

RS 1.154.014,59

TRANSPORTE EVENTUAL

Veiculo

transporte

coletivo

Van

Microônibus

Ônibus

Valor Valor Valor

por por por

Estimativa Estimativa Estimativa diária diária diária

anual. anual. anual. '  de 10 de 12 de 24

Diária de Diária de Diária de :  horas horas horas

10 horas 12 horas 24 horas (RS) (R$) (RS)

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

48 48 48

12
1 12

12 1  12 12

TOTAL

332,65 I 380,17 ! 475,22
495,53 I 566,32 707,90
633,94 I 724,50 905,53

VALOR GLOBAL TRANSPORTE EVENTUAL

Valor

global

anual

estimado.

Diária

lOhoras

(RS)

(G =

A*D)

15.967,32

5.946,33

7.607,26

29.520,92

Valor

global

anual

estimado

Diária

12horas

(RS)

(H=B*E)

18.248,37

6.795,81

I  8.694,01

i 33.738,19
RS 105.431,85

Vaior I

global

anual

estimado.

Diária

24horas

(RS)

(I = C*F)

22.810,46

8.494.76 j
10.867,52 I
42.172,74 !

VALOR GLOBAL (TRANSPORTE PERMANENTE + TRANSPORTE ENENTUaL) ~~~ ~]
R$ 1.259.446,44 (Um milhão, duzentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e i

quarenta e quatro centavos) !

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desie 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 tennos 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. CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. O horário de execução dos serxdços de transporte permanente será de 07:00 horas às 19:00 horas, nos
dias úteis, para os veículos discriminados abaixo:

a) 6 (seis) veículos de serviço comum de transporte pessoal;
b) 01 (um) veicuio transporte carga leve;
c) 02 (três) veículos da categoria motocicleta;
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r/s. /v.^

3.1.1. Eventuais prorrogações ou atendimentos fora dos horários estabelecidos deverãis^^pà^
comunicados à CONTRATADA com antecedência mínima de 30 minutos.

3.2. O horário de execução dos serviços de transporte permanente será de 07:00 horas às 22:00 horas, ,nos
dias úteis, para os veículos discriminados abaixo:

a) 04 (quatro) veículos de serviço comum de transporte pessoal;
3.3. O horário de execução dos serviços de transporte permanente será todos os dias da semana, disponivel
24 horas, para o veículo discriminado abaixo:

a) 01 (um) veículo institucional

3.4. O horário de execução dos serviços de transporte eventual será de acordo com a necessidade da
administração, e contratado por meio de diárias de lOh; 12h e 24h.
3.5. O FNDE se reserva o direito de alterar, a qualquer época, os horários indicados acima, mediante
comunicação prévia à CONTRATADA, sem que haja alteração no total de horas diárias de execução dos
serviços.

4. CLAÚSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

4.1. A CONTRATADA se sujeitará à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do FNDE quanto à
execução dos serviços, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados.

4.1.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do contrato.

4.2. As irregularidades detectadas pela fiscalização do FNDE serão imediatamente comunicadas à
CONTRATADA, por escrito, para correção ou adequação.
4.3. Serão sempre comunicados à CONTRATADA, e devidamente registrados os fatos que envolvam danos
pessoais e materiais a servidores do FNDE ou a terceiros, e,''ou outros fatos considerados relevantes pelos
usuários.

4.4. O gerenciamento do Contrato ficará a cargo da Administração do FNDE. O representante da
Administração deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias
ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n" 8.666,
de 1993.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇA?,lENTÁRIA

5.1. O valor total para 12 (doze) meses de R$ 1.259.446,44 (Um milhão, duzentos e cinqüenta e nove mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), sendo R$ 454.800,10 (quatrocentos
e cinqüenta e quatro mil, oitocentos reais e dez centavos) para o exercício de 2014 e RS 804.646,34
(oitocento e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) nara o exercício de
2015.

5.2. No vale acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, enca'"gos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e ouiros 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:

PROGR.AMA DE

TRABALHO

FONTE DE

RECURSOS

ELEMENTO

DE DESPESA

NUMERO DE

EMPENHO

DATA DE

Empenho
VALOR (RS)

12.122.2109.2000.0053 0112000000 339033 j 2014NE800813 13/08/2014 | 454.800,10
I  . I I
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5.4. As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta de recursos alocados no Orçamento Gefe
União nos respectivos exercícios, quando serão emitidas as pertinentes Notas de Empenho. >

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Para os serviços cujos tipos de veículos serão utilizados em caráter permanente (veículo institucional,
veículo serviço comum transporte pessoal, veículo Transporte carga leve e motocicleta), o pagamento será de
acordo com os dados indicados nas ''''Guias de Autorização de Transportes", devidamente atestadas pela
CONTRATANTE;
6.2. O pagamento dos serviços em caráter permanente será realizado com base na somatória dos
quilômetros rodados por veículos, multiplicado pelo custo do quilômetro rodado, considerando o valor
da franquia, calculado por tipo de veículo. O pagamento dos serviços em caráter eventual será realizado
pela quantidade efetiva de diárias.

6.3. Para os veículos do tipo institucionais (executivo) é garantido à CONTRATADA o pagamento da
franquia mensal o equivalente a 1.579 Km (mil e quinhentos e setenta e nove quilômetros) por veículo,
sem prejuízo da compensação da quilometragem franqueada entre os mesmos.

6.4. Para os veículos do tipo de Serviço comum transporte pessoal, motocicleta e veículo Transporte
carga leve é garantido à CONTRATADA o pagamento da franquia mensal o equivalente a 1.579 Km
(mil e quinhentos e setenta nove quilômetros) por veículo, sem prejuízo da compensação da quilometragem
franqueada entre os mesmos.

6.5. A quilometragem que ultrapassar a franquia será paga conforme valor cotado para km excedente da
respectiva categoria.

6.6. A franquia de quilometragem será mensal e computada de forma glohal, considerando o tipo e o
quantitativo de veículos alocados na prestação dos serviços.

6.7. A diferença entre o valor do pagamento mínimo (franquia) e o efetivamente devido (quilometragem
rodada), quando este for menor, será considerado crédito do FNDE, exclusivamente para efeito de
compensação em famramentos posteriores.

6.8. Sempre que o valor do pagamento mensal apurado, com base nos quilômetros efetivamente rodados for
maior que o pagamento mínimo da franquia por veículo, o FNDE efetuará o pagamento após deduzir
eventuais créditos.

6.9. Eventuais deduções serão realizadas de forma que a CONTRATADA nunca receba menos que o valor
da garantia franqueada.

6.10. A garantia de pagamento da franquia mensal, por quantidade de veículos, será proporcional ao tempo
de efetiva disponibilidade dos equipamentos/motoristas.

6.11. Para os serviços de caráter eventual, foi estabelecida, como critério para a avaliação do custo unitário
do serviço a modalidade "diária", pelo motivo deste serviço não ser utilizado diariamente pelo FNDE, como
acontece com os outros tipos de veículos que precisam estar à disposição desta Autarquia durante todo o dia.

6.11.1. A diária terá inicio quando do seu deslocamento de acordo com a solicitação e será encerrada
com o fim dos serviços e preenchimento da Autorização de Serviços, devidamente assinada pelo usuário,
quando, então, será definido o tino de diária a ser adotada, podendo ser: DIÁRIA

a) diária de 24 (vinte e quatro) horas;

b) diária de 12 (doze horas) horas;

c) diária de 10 (dez) horas - cuja remuneração não poderá ultrapassar o limite máximo de 70%
(setenta por cento) do valor da diária de 24 (vinte e quatro) horas;

6.12. A contagem dos quilômetros rodados, para efeito de faturamento, considerará, para cada viagem:

a) os trajetos efetivamente percorridos no transporte de pessoal e materiais, desde a saída do
veiculo do FNDE, ou local indicado pela Autarquia, até sua volta;
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(f\s.
b) os preços por tipos de veículos serão estabelecidos no Contrato;

c) o preço por quilômetro do tipo de veículo previsto no Contrato mesmo que, por razões alheias ao
FNDE, seja utilizado outro tipo de veículo com preço superior por quilômetro.

6.13. A média de quilometragem rodada mensalmente no FNDE é de aproximadamente 29.470 Km
(vinte e nove mil quatrocentos e setenta quilômetros), computados os percursos de todos os veículos
objeto da contratação.

6.14. Junto com cada fatura deverá ser apresentado relatório de operação e custos, referentes ao período do
primeiro ao último dia do mês a que se refere o pagamento, em conformidade com as informações constantes
das ''Guias de Autorização de Transporte", devidamente atestadas.

6.15. O FNDE poderá impugnar o pagamento de qualquer viagem que tenha sido efetuada em desacordo
com o estabelecido no Contrato.

6.16. No caso da utilização pelo FNDE de veículos de caráter permanente (veículo institucional, veículo
serviço comum transporte pessoal, veículo Transporte carga leve e motocicleta) fora dos dias e/ou horários
estabelecidos no subitem 3.1 deste Contrato, os respectivos custos serão remunerados pelo valor do
quilômetro na franquia, bem como o quilômetro rodado de forma de excedente.

6.17. No caso da utilização pelo FNDE de veículos de caráter eventual (veículo de transporte de coletivo)
fora dos dias e/ou horários estabelecidos no subitem 3.1 deste Contrato, os respectivos custos serão
remunerados pelos mesmos valores da diária demonstrados na proposta da CONTRATADA;

6.18. Caso não sejam cumpridos os prazos estabelecidos nos subitens 4.9.1 do Termo de Referência -
Anexo I, do Edital, o FNDE deduzirá, do pagamento mensal devido à CONTRATADA, 0,25% (vinte e
cinco centésimos por cento) por hora de atraso, considerando o somatório dos atrasos do mês.

6.19. O pagamento será efetuado à CONTRATADA, mensalmente, pela prestação dos serviços de locação
de veíeulos, incluindo motoristas.

6.20. A CONTRATADA habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota FiscaEFatura e de
relatório dos serviços executados, os quais serão devidamente atestados por servidor especialmente
designado para acompanhar e fiscalizar o contrato, observado o disposto nos artigos 35 e 36 da Instrução
Normativa n° 02, de 30 de Abril de 2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e alterações
posteriores, bem como o art. 67 da Lei n.° 8.666/93.

6.21. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de Ordem Bancária, através do domicilio
bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no prazo de até 14 (quatorze) dias corridos
contado do competente atesto da prestação dos serviços. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo
prazo de igual magnitude será contado a partir de sua reapresentação;

6.22. 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
Unificado de Fornecedores, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e
juntando aos autos do processo próprio;

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

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

EM = IX 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
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ÍFIs. N

= (TX/100)/365 Assinatura

TX - Percentual da taxa anual do INPC - índice Nacional de Preços ao Consumidor, do

IBGE.

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA-DA GARANTIA .,

7.1 - A CONTRATADA deverá prestar garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total atualizado do Contrato, com validade
durante a execução do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados ainda os seguintes
requisitos:

7.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis
por igual período, a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante
de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária, sendo que, nos casos de contratação de serviços continuados de
dedicação exclusiva de mão de obra, o valor da garantia deverá corresponder a cinco por cento do
valor total do contrato;
7.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

I. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;
II. prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do contrato;
III. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

7.1.3. A modalidade "seguro-garantia" somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 7.1.2.

7.1.4. A garantia em dinheiro, se for o caso, deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em
conta específica com correção monetária, em favor da CONTRATANTE.

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

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

7.6. Se a garantia prestada pela CONTRATADA for na modalidade de caução em dinheiro, esta será
atualizada monetariamente e poderá ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou parcialmente,
para fms de cobertura de pagamento das multas previstas na Cláusula Décima deste contrato.

7.7. 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 à
fazer a respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data em que for notificada pela
CONTRATANTE, mediante ofício entregue contra recibo.

7.8. 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 Segunda deste
contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, sob o aspecto quantirativo e qualitativo, por meio de
servidor indicado pela Administração e devidamente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93;
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/fIs.

8.2. Disponibilizar garagem somente para embarque e desembarque de passageiros e cargas leves, excetíb^
veiculo institucional que terá vaga exclusiva.

8.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados;

8.4. Requisitar os veículos necessários para execução dos serviços;

8.5. Efetuar mensalmente os pagamentos nas condições e preços pactuados, nos termos do item 6 deste
contrato

8.6. Solicitar a substituição dos funcionários da empresa que, a critério da CONTRATANTE, forem
considerados inconvenientes ou incompativeis com o trabalho;

8.7. Entregar ao motorista, no ato de embarque do usuário, a competente "Guia de Autorização de
Transportes especificada no item 9 do Termo de Referência — Anexo I, do Edital, devidamente preenchida e
autorizada por servidor credenciado, de acordo com a IN SLTI/MPOG n° 02/08 e alterações posteriores.

8.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, quando da ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;

8.9. Controlar, rigorosamente, as saidas dos veículos por meio da "Guia de Autorização de Transportes"-,

8.10. Vistoriar periodicamente os veículos disponibilizados pela CONTRATADA, a fim de verificar se os
mesmos estão em perfeitas eondições de uso, sem que, para isso, seja necessária notificação prévia à
empresa;

8.11. Para implantação do sistema informatizado de operacionalização de que trata o subitem 9.1 deste
contrato, o FNDE poderá fornecer modelos dos relatórios a serem produzidos, com as informações
essenciais, facultando-se à CONTRATADA o direito de acrescentar outras informações que considerar
importante para o seu próprio controle.

8.11.1. O FNDE se reserva o direito de, a qualquer momento, promover alterações nos
modelos de relatórios.

8.12. 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;

8.13. 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;

8.14. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro
das normas do Contrato;

8.15. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências nos serviços prestados que não estejam de
acordo com as condições estabelecidas;

8.16. Solicitar à CONTRATADA, sempre que necessárias, todas as providências ao bom andamento dos
trabalhos;

8.17. Permitir aos funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, encarregados da prestação
dos sewiços objeto desta contratação, livre acesso aos locais da execução dos serviços, possibilitando-lhes
executá-los e procederem às verificações técnicas necessárias.

9. CLÁUSULA NONA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Disponibilizar, às suas expensas, sistema informatizado de operacionalização do serviço, compatível
com o sistema operacional utilizado pelo FNDE a ser disponibilizado aos usuários por meio da rede de
informática da Autarquia, o qual deverá ser submetido à aprovação da Administração, previamente ao início

Ãssinãtijl^í"
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da vigência do Contrato, com o intuito de subsidiar a Administração, a qualquer tempo, de relatórios^"'
referentes aos serviços prestados e respectivos custos.

9.1.1. O sistema informatizado de operacionalização do serviço deverá estar em conformidade com
as "Guias de Autorização de Transporte" expedidas pelo FNDE na forma do Item 8.1, do Termo de
Referência - Anexo 1 do Edital, devidamente atestadas.

9.1.2. A alimentação dos dados no sistema de operacionalização do serviço ficará a cargo do
funcionário da CONTRATADA designado para estar nas dependências do FNDE durante o período
de execução dos serviços, na qualidade de preposto, conforme indicado no subitem 9.32 deste
contrato.

9.1.2.1. Os dados e informações processados / gerados pelo sistema deverão ser homologados
diariamente por agente designado pelo FNDE, sendo condição para liberação do pagamento
mensal a apresentação, pela CONTRATADA, dos relatórios / Ordens de Serviços homologados.

9.1.3. A CONTRATADA deverá facultar à Administração pleno acesso às informações do sistema.

9.2. Adotar todas as providências para o cumprimento das normas regulamentadoras sobre segurança e
medicina do trabalho, inclusive quanto ao uso de equipamentos de proteção individual, se necessário;

9.3. Manter os veículos utilizados na realização dos serviços cobertos de apólice de seguro total
(colisão, incêndio e roubo), bem como contra terceiros (danos pessoais e materiais);

9.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados ao FNDE ou a terceiros, decorrentes
da execução dos serviços;

9.5. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas eom estacionamentos, pedágio, multas e taxas
que venham a ser determinada por órgãos reguladores;

9.6. Fornecer à Fiscalização do Contrato um niimero de telefone fixo, um número de telefone móvel
(celular), um número de fax e e-mail, para eventuais chamadas de emergência, as quais deverão ser atendidas
em, no máximo, duas horas, além de manter linhas telefônicas disponíveis para o atendimento das
solieitações do FNDE, a fim de evitar perda de chamadas por estarem ocupadas;

9.7. Utilizar veículos próprios na prestação dos serviços de transporte, devendo ter no máximo 05 (cinco)
anos de fabricação para os veículos dos tipos comum para transporte de pessoal, institucional e transporte
de carga e motocicletas e de 08 (oito) anos para transporte coletivo, devendo a sua utilização ser aprovada
pela fiscalização. Todos os veículos deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação, limpeza e
segurança, obedecidas todas as normas emanadas do Poder Público, que regulamentam esse tipo de prestação
de serviços;

9.7.1. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, equipar os veículos com telefone celular como
meio de comunicação necessário à execução dos serviços, correndo às suas custas todas as despesas
referentes a tarifas, tributos, conservação e reparos e quaisquer outras incidentes sobre o seu uso.

9.8. Disponibilizar os veículos nas quantidades necessárias para cumprimento do pactuado entre as
partes, sempre com atenção para as recomendações do FNDE;

9.9. Responsabilizar-se por todas as despesas com os veículos de sua propriedade, incluindo as de
combustível, manutenção, sinistros, multas, licenciamentos, seguro obrigatório e total e outras que incidam
direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados;

9.10. Responsabilizar-se, para execução dos serviços, pelo uso de pessoal devidamente qualificado,
identificado e uniformizados, portando crachás com fotografias recentes. Os uniformes dos motoristas
constituir-se-ão de:

• Calça social preta: (duas) por semestre

• Camisa social branca: (duas) por semestre
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• Blazer preto com listra verticais: (duas) por semestre l

• Gravata social preta: (duas) por semestre \As8inatuw

• Cinto de couro preto: (um) por semestre

• Sapato social preto: (dois) pares por semestre

• Meias pretas:(dois) pares por semestre.

9.10.1. Os uniformes deverão ser previamente apresentados à Administração do FNDE para
aprovação.

9.11. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes deste Contrato

9.12. Em caso de falta de algum funcionário, substituí-lo automaticamente;

9.13. Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em
decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito a seus empregados, sem qualquer ônus para
o FNDE;

9.14. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados, quando
em serviço, cumprindo todas as obrigações que as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e ainda,
as demais exigências legais para o exercício das atividades;

9.15. Estabelecer regras, fiscalizar e exigir a correta maneira de dirigir de seus motoristas de forma a zelar
para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de acidentes, bem como as normas
internas e orientações do FNDE;

9.16. Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas em caso de acidentes e informar
imediatamente ao FNDE, assim como manter, às suas expensas, plano de assistência médico-hospitalar para
todos os motoristas disponibilizados à CONTRATANTE;

9.17. Relatar ao FNDE toda e qualquer anormalidade observada em virtude da prestação dos serviços;

9.18. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo FNDE, de forma clara, concisa e lógica, cujas
reclamações se obriga prontamente a atender;

9.19. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser causados por
seus empregados ou prepostos ao FNDE ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade,
não se excluindo ou se reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pelo FNDE, de acordo com
o art. 70, da Lei n.° 8.666/93;

9.20. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação necessárias para contratar com a
Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

9.21. Manter linhas telefônicas suficientes para o atendimento das solicitações do FNDE, a fim de evitar
perda de chamadas por estarem ocupados.

9.22. Substituir imediatamente o veículo de sua propriedade que vier a se acidentar ou que apresentar
defeito mecânico, ou mesmo nas condições de recolhimento para manutenções preventivas;

9.23. Informar ao FNDE qualquer defeito que ocorrer com o cabo do velocímetro, seus lacres ou
hodômetro dos veículos, devendo, neste caso, ser apurada a medição da quilometragem devida, desde que
não se comprove a existência de má fé por parte da CONTRATADA;

9.24. Executar os serviços, com a observância dos seguintes requisitos:

a) E vedada a sublocação de veículos de propriedade de particulares e/ou carros de praça(táxi),
exceto para os veículos de transporte de carga leve

b) A contagem da quilometragem iniciar-se-á somente após o embarque do usuário e encerrar-se-
á no desembarque, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA a anotação da quilometragem,
submetendo-a à apreciação do usuário, que deverá assiná-la após a conferência;

s. N°: \
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c) Para efeito de medição da quilometragem será considerado o ponto de partida e ponto de
chegada, constantes da ''Guia de Autorização de Transportes"',

9.25. Manter a disciplina dos seus empregados durante a jomada de trabalho, zelando pelo respeito e
cortesia no relacionamento entre colegas, com os usuários e a Administração, retirando no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, após a notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente
pelo FNDE;

9.26. Prover pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros
análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente;

9.27. Designar um funcionário para, na qualidade de preposto e encarregado, organizar e coordenar todos os
serviços sob responsabilidade da CONTRATADA, descritos neste contrato, a quem a fiscalização do FNDE
possa reportar-se de forma ágil;

9.28. Acatar as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte do representante do FNDE, cuidando
imediatamente das providências necessárias para a correção, evitando a repetição dos fatos;

9.29. Ao final do trajeto, o condutor do veículo deverá fazer uma inspeção nas áreas internas, para certificar-
se de que nada foi esquecido em seu interior, após a saída do(s) passageiro(s), e providenciar a imediata
devolução dos bens eventualmente encontrados.

9.30. Em caso de entrega de pequenos volumes e cargas, responsabilizar-se, desde a coleta até entrega ao
respectivo destinatário, pela guarda, inviolabilidade e perfeita conservação, respondendo por perdas, danos
ou extravios, e obrigando-se, desde já, a efetuar o ressarcimento ou a indenização devida quando da apuração
dos prejuízos pela CONTRATANTE;

9.31. Executar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo os serviços de fundaria, pintura,
troca de pneus, lubrificação, bem como substituição de peças desgastadas e ainda:

a) manter a regulagem dos veículos, preservando as suas características originais para que sejam
minimizados os níveis de emissão de poluentes, visando contribuir com o atendimento dos
programas de qualidade do ar, observados os limites máximos de emissão de gases, conforme
legislação vigente. A constatação de inadimplemento dessas exigências ensejará a substituição
imediata do veículo, sob pena de sanções ou rescisão contratual, sem prejuízo das penalidades
constantes da legislação que rege a matéria, normas brasileiras aplicáveis e manuais de proprietários
e serviços de veículo;

b) implementar soluções tecnológicas que permitam melhorias do controle de emissão de gases
poluentes na atmosfera;

c) manter os veículos de modo a coibir a deterioração e a adulteração do sistema de escapamento que
possam resultar em níveis de emissão sonora superiores aos padrões aceitáveis nos termos da
legislação regente, normas brasileiras aplicáveis e recomendação dos manuais de proprietários e
serviços do veículo;

9.32. Disponibilizar o serviço de transporte solicitado pela CONTRATANTE em até 30 minutos após a
solicitação, entendendo a disponibilização do serviço como a chegada do veículo ao local designado para o
embarque do(s) servidor(es) que será(ão) transportado(s).

9.33. Realizar o objeto que lhe foi adjudicado, de acordo com a proposta apresentada e normas legais,
ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, observando sempre os critérios dos serviços a serem
prestados;

9.34. Fornecer crachá de identificação com foto recente e uniforme completo (novo) a todos os motoristas
sem ônus para o FNDE, no início da prestação dos serviços;

9.35. Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos colocados à sua disposição, comunicando à
CONTRATANTE qualquer defeito ou óbice que dificultem o bom andamento do trabalho;
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9.36. Respeitar rigorosamente, na execução do Contrato, a legislação trabalhista, fiscal, previdenciáriaS^ssInatüí^^
comercial, bem como as normas de higiene e segurança, cujos encargos responderão unilateralmente;

9.37. Atender de imediato às solicitações de substituições de funcionários, que não estiverem a contento da
CONTRATANTE;

9.38. Zelar para que seus empregados apresentem-se ao serviço devidamente uniformizados e asseados;

9.39. Efetuar o pagamento dos salários até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços,
assim como fornecer os vales refeição/alimentação e vales transportes aos seus empregados em atividades no
FNDE, rigorosamente no prazo e quantidade estipulada na legislação pertinente;

9.40. Responsabilizar-se pela execução dos serviços objeto deste Contrato, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados,
prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à
CONTRATANTE e a terceiros;

10. CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALmSTAS DA
CONTRATADA

10.1. Constituem obrigações sociais da CONTRATADA:
10.1.1. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

10.1.2. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução
deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

10.1.3. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do
Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

10.1.4. Todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

10.2. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos supracitados não transfere a
responsabilidade por seu pagamento á Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do
Contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Com fundamento no art. 7" da Lei n" 10.520/02 e no art. 28 do Decreto n" 5.450/05, ficará impedida de
licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e será descredenciada no
SICAF e no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a
ampla defesa, sem prejuízo da multa de 10% sobre o valor adjudicado, para quaisquer das condutas abaixo e
demais cominações legais, a CONTRATADA que:

11.1.1 Apresentar documentação falsa;

11.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.5 Fizer declaração falsa; e

11.1.6 Cometer fraude fiscal.

11.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRA f ANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

I  - advertência escrita, quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras
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ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sançâl
mais grave;

11 - multas:

Assinatu

a) OyOJyo (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2%
(dois por cento) no caso de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia.

a.l) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão
do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os
incisos I e II do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

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

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução
parcial do Contrato e dos bens entregues e serviços prestados fora das especificações constante do Termo
de Referência e da proposta da CONTRATADA.

d) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do 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.

e) As infrações descritas no quadro abaixo são atribuídos graus, os quais correspondem a percentuais de
multa sobre o valor mensal do contrato:

ITEM INFRAÇAO

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano
físico, lesão corporal ou conseqüência letais; por
ocorrência;

Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior
ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por
unidade de atendimento;
Manter empregado sem qualificação para executar os
serviços contratados; por empregado e por dia;
Permitir a presença de empregado sem uniforme, com
uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem
crachá; por empregado e por ocorrência;

GRAU % DE MULTA

4,00%

Qg Recusar-se a executar serviço determinado pela q2 n
fiscalização; por serviço e por dia; '

Para os itens a seguir, deixar de:

Zelar pelas instalações do FNDE utilizadas; por item e por -
dia; '

Qy Cumprir determinação formal ou instrução complementar 02 q
do órgão fiscalizador; por ocorrência; '

Substituir empregado que se conduza de modo
08 inconveniente ou não atenda às necessidades; por 01 O,

funcionário e por dia;

00 Fornecer os uniformes aos funcionários conforme item 02 0
19.12; por funcionário e por ocorrência; j " '
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Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas; por item e por ocorrência
(ou por dia, conforme o caso);

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo órgão físcalizador, por item e
por ocorrência.

^ssínãtÍK

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo não superior a 2 (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 a qual aplicou a sanção, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.

11.3. Afora outras ocorrências a juízo da Administração da CONTRATANTE, caracterizará a inexecução
parcial do contrato a reincidência, pela segtmda vez, das infrações de graus 05 e 06 da Tabela de Grau de
infrações. A partir daí, uma nova reincidência de infrações dessa natureza caracterizará a inexecução total do
contrato, a ensejar a rescisão unilateral da avença.

11.4. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência,
suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração do
CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
descontando-a do pagamento a ser efetuado.

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

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

11.8. 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 12.8 ou ainda, a
critério da CONTRATANTE, mediante depósito, via GRU - Guia de Recolhimento da União, informando a
UG 153173, a GESTÀO; 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.
11.9. 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/ffação, 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.

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

11.11. 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 aeeita, 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.
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11.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas oíh»—
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11.13. 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.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1. Na prorrogação do contrato, será admitido o reajuste dos preços para os serviços de transporte,
observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da proposta, pela variação do índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
12.2. Para cálculo do reajuste, será aplicada a fórmula a seguir:

Para primeiro reajuste:

R = Reajuste procurado
I = Iiidice acumulado dos 12 meses anteriores ao mês de reajuste.
Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta
P = Preço atual dos serviços

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 atual dos serviços
Para o primeiro reajuste o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir da data
limite para apresentação da proposta de preços, exigida em Edital;

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

12.4. Os reajustes serão formalizados por meio de aditamento ao Contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. 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.

13.1.1. 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
fimdamentada 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.

13.2. Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art 78 da Lei n" 8.666/93.
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13.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja
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.
13.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

13.5. 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.

13.6. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DA PUBLICAÇÃO
14.1. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
15.1. 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1 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.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DA ANÁLISE
17.1. A minuta do presente Contrato foi devidamente analisada e aprovada pela Procuradoria Federal no
FNDE, conforme determina a legislação em vigor.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. 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.

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 daskduas testemunhas abaixo
identificadas, que a tudo assisíifat^ quejafnbéííi o subscrevem. u /\ /
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