
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 02, Bloco C, nº 256 - Edi cio Toufic, 7º andar, 5º andar - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70302-000

Telefone: (61) 3424-0100 e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.palmares.gov.br

CONTRATO Nº 15/2018

Processo nº 01420.101994/2018-30

Unidade Gestora: 344041

CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE
FORNECIMENTO DE LIVRO QUE ENTRE SI
CELEBRAM  A  FUNDAÇÃO  CULTURAL
PALMARES E A EMPRESA EDITORA NOVA
FRONTEIRA PARTICIPAÇÕES S/A.

A FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - FCP, fundação pública, ins tuída por autorização
da Lei  nº  7.668, de 22 de agosto de 1988,  vinculada ao Ministério da Cultura,  com seu Estatuto
aprovado pelo Decreto nº 6.853, de 15/05/2009, publicado no DOU de 18/05/2009, inscrita no CNPJ
sob o nº 32.901.688/0001-77, com sede no Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 02, Bloco C, nº 256 –
Edi cio Toufic - Brasília/DF, CEP 70.320-000, neste ato, representado pelo seu Presidente, o Senhor
Erivaldo Oliveira  da Silva,  portador da Carteira  de Iden dade nº 01.473.110-01 SSP/BA e  CPF nº
249.208.435-34, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de 10 de junho de 2016, publicado
no DOU de 13 de junho de 2016, Seção 2, página 1 doravante denominada CONTRATANTE e de outro
lado  a  empresa  EDITORA  NOVA  FRONTEIRA  PARTICIPAÇÕES  S.A.,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
33.324.484/0001-83, com sede na Rua Candelaria 60 GRP 701 a 714 – Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP:
20091-020,  devidamente  representada  pelos  seus  Diretores,  o  Senhor  Rogério  Loyola  Ventura,
portador  da  Carteira  de  Iden dade  nº  034.849.13-3,  expedida  pelo  DETRAN/RJ  e  CPF  nº
385.639.247-53,  e  o  Senhor  Jorge  Rodrigues  Carneiro,  portador  da  Carteira  de  Iden dade  nº
363489-3,  expedida  pela  IFP/RJ,  inscrito  no  CPF  nº  460.996.467-87,  doravante  denominada
simplesmente CONTRATADA,  tendo em vista o que consta no Processo nº 01420.101994/2018-30,
Inexigibilidade nº 24/2018, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente o instrumento é a aquisição dos livros in tulados “O que você
sabe  sobre  a  África?  Uma viagem pela  história  do con nente  e  dos afro-brasileiros”,  conforme
condições, quan dades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da CONTRATADA.

Parágrafo Único. Este Termo de Contrato vincula-se ao Projeto Básico, independente de
transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
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O  prazo de  vigência  do Contrato  será  de  3  (três)  meses  contados  a  par r  de suas
assinaturas, vedada a prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS

O Valor total da contratação é de R$ 999.999,00  (novecentos e  noventa e nove mil
novecentos e noventa e nove reais).

Parágrafo Único. Estão incluídos no preço, os custos com mão-de-obra, frete, material,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, tributos e/ou, impostos,
contribuições, bem como, taxa de administração, seguros,  transportes e todas as demais despesas
necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  desta  contratação  estão  programadas  à  conta  da Dotação
consignada da Secretaria-Execu va/Fundo Nacional  da Cultura  proveniente de Termo de Execução
Descentralizada do Ministério da Cultura, assinado em 08/11/2018 com vigência de 12 (doze) meses,
contados  da  data  de  sua  assinatura,  podendo  ser  prorrogado,  a  critério  das  partes,  mediante  a
assinatura de termo adi vo, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 34208 / 344041

Fonte: 0118

Natureza da Despesa: 33.90.39

PTRES: 091944

Ação: 20ZF.0001 – Promoção e Fomento à Cultura Brasileira – Nacional

Plano Interno: 18F10377F3A

CLÁUSULA QUINTA – DO LIVRO: Especificação, Tiragem, Confecção e Prazo de Entrega
e detalhamento

 O livro terá as seguintes especificações:

 - Formato: 20,5 x 27,5 cm (fechado);

 - Estrutura: 100 páginas (sendo 96 páginas de miolo + 4 capas);

 - Papel: Capas em Cartão 250gr. e miolo em Off Set 75gr.;

 - Cor: Capas – 4 x 0 e miolo 4 x 4;

 - Acabamento: colado e com lombada quadrada;

 - Tiragem: 47.619 exemplares

 - Preço Unitário: R$ 21,00

 - Preço Total: R$ 999.999,00

a) Antes da impressão do livro,  a CONTRATADA  terá  que encaminhar o conteúdo e
boneca do periódico para apreciação e aprovação dos técnicos do Centro Nacional de Informação e
Referência da Cultura - CNIRC.

b) A CONTRATADA  se responsabilizará em subs tuir os livros que não es verem em
perfeita condição de uso e fora das especificações técnicas.

Parágrafo Primeiro -  DA ENTREGA
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a) A empresa deverá fornecer os materiais (produtos) solicitados, integralmente, em até
20 (vinte) dias após a assinatura do contrato.

b) O objeto contratado será recebido:

I  -  Provisoriamente,  imediatamente  depois  de  efetuada  a  entrega,  para  efeito  de
posterior verificação, proferida pelo fiscal do contrato, da conformidade com as especificações;

II - Defini vamente, em 20 (vinte) dias, após a verificação da qualidade e quan dade do
material (produto) e consequente aceitação do fiscal do contrato, feita a análise da conformidade com
vistas às especificações con das no Projeto Básico, parte integrante deste Contrato;

c)  Se,  após  o  recebimento  provisório,  constatar-se  que  os  materiais  (produtos)
fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos,
após  a  no ficação  por  escrito  à  CONTRATADA  serão  interrompidos  os  prazos  de  recebimento  e
suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

d) O recebimento provisório ou defini vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez
e segurança do serviço, nem é co-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

e) Se houver recusa do objeto, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá proceder à
subs tuição, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e dentro de prazo máximo de 10 (dez) dias, ou
demonstrar a improcedência da recusa, no prazo máximo de 2 (dois) dias de sua ocorrência.

f)  Na ocorrência desta hipótese,  a empresa providenciará,  através de representante
credenciado, a re rada na Sede da CONTRATANTE,  do material  (produto) no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas após o recebimento de comunicação.

g) O material (produto) deverá ser apresentado, acompanhado de Nota Fiscal/Fatura,
na Sede da CONTRATANTE,  no horário de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h, dentro do prazo
previsto na proposta, mediante prévio agendamento da data de entrega a ser realizado junto ao CNIRC
na  Sede  da  CONTRATANTE  através  dos  Telefones:  (61)  3424-0186/34240197  e  por  e-mail:
carolina.pi nga@palmares.gov.br  e  conceicao.barbosa@palmares.gov.br  ,  no  horário  acima
estabelecido.

h) Não serão aceitas entregas sem o prévio agendamento entre a empresa vencedora e
o CNIRC. Os custos gerados referentes a tenta vas de entregas não agendadas previamente com a
CONTRATANTE, serão por conta do fornecedor do material (produto).

i) A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para a CONTRATANTE,
independentes de ser ou não o fabricante do material, a subs tuição de toda unidade que apresentar
imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações
constantes no Projeto Básico e neste contrato, ainda que constatados depois do recebimento e/ou
pagamento.

j) Em havendo descon nuidade na produção ou fabricação do material, a CONTRATADA
deverá comunicar tal fato à CONTRATANTE, devendo juntar declaração da empresa fornecedora ou do
próprio fabricante, de que não mais produz o objeto licitado, enviando os documentos que se fizerem
necessários do material que pretende fornecer em subs tuição aquele inicialmente ofertado, sem que
o preço seja superior ao constante de sua proposta, ficando a critério do CNIRC aceitá-lo ou não.

Parágrafo Segundo - DETALHAMENTO DO OBJETO

Com base no material (produto) adquirido em 2016, cada caixa contém 50 livros, com
as seguintes dimensões: 14cm (altura) x 43cm (comprimento) x 30cm (largura) e peso aproximado de
17 kg. Considerando que o número de exemplares a serem adquiridos serão de 47.619 (quarenta e
sete mil, seiscentos e dezenove), o número de caixas que serão entregues à CONTRATANTE será em
torno de 953 unidades. Considerando ainda o peso de cada caixa de 17kg cada uma, o peso total do
material será em torno de 814 quilos e 572 gramas.
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CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL PARA ENTREGA

O  objeto  deste  Termo  Contratual  deverá  ser  entregue  nas  dependências  da
CONTRATANTE, localizada no Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 02, Bloco C, nº 256 – Edi cio Toufic -
Brasília/DF,  CEP 70.320-000, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min,
devendo o mesmo ser conferido pelo fiscal do contrato, que atestará a regularidade da entrega.

Parágrafo Único.  Contatar as servidoras: Carolina Pe nga ou Conceição Barbosa no
CNIRC  (61)  3424-0167/3424-0197  e  e-mail:  carolina.pi nga@palmares.gov.br  e
conceicao.barbosa@palmares.gov.br.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcela única, mediante depósito na conta corrente da
CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis, após a entrega do material (produto) e atestação da nota
fiscal pelo Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra/FCP/MinC. A CONTRATADA
deverá informar no documento fiscal o nome do Banco, o número da conta corrente e a respec va
agência, para aceitação e liquidação previstas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo Primeiro - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na
Nota  Fiscal  de  Serviços/Fatura,  serão  os  mesmos  res tuídos  à  adjudicatária  para  as  correções
necessárias, não respondendo a CONTRATANTE,  por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidação dos pagamentos correspondentes.

Parágrafo Segundo - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da
CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro - Para efeito de pagamento, a CONTRATANTE procederá às retenções
tributárias e previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento.

Parágrafo Quarto - A CONTRATANTE se reserva no direito de recusar a efe vação do
pagamento  se,  no  ato  da  atestação  do  material  fornecido,  este  es ver  em  desacordo  com  as
especificações técnicas exigidas no Projeto Básico e neste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – VALOR E DO REAJUSTE

Pelo fornecimento dos livros, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de total
R$ 999.999,00 (novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais).

Parágrafo Único. O valor contratado será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução do Contrato e a respec va prestação dos serviços serão acompanhadas e
fiscalizadas por um representante da Administração, especialmente designado, na forma do art. 67, da
Lei n.º 8.666/1993, e suas alterações posteriores e IN SEGES/MP nº 5/2017 e suas alterações.

Parágrafo Primeiro - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável
pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE  reserva-se o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
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os serviços, diretamente por Fiscal designado.

a) Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e
dos respec vos  serviços,  bem como dirimir  e  desembaraçar quaisquer  dúvidas  e  pendências que
surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas,
falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

b) São atribuições do Fiscal do Contrato, entre outras:

b.1)    Receber  a  Nota  Fiscal/Fatura  apresentada  pela  CONTRATADA,  bem  como  os
demais documentos exigidos no Projeto Básico e neste contrato visando o atesto da realização dos
serviços, para fins de liquidação e pagamento;

b.2)   Ordenar a imediata re rada do local, seguida, quando for o caso, da subs tuição,
pela CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de jus fica va
por parte da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que embaraçar ou dificultar a atuação
da  Fiscalização  ou  cuja  conduta,  atuação,  permanência  e/ou  comportamento  sejam  julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insa sfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço
Público;

b.3)    Emi r  pareceres  a  respeito  de  todos  os  atos  da  CONTRATADA,  rela vos  à
execução do Contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão
do Contrato;

c) A gestão pelo acompanhamento ficará sob a responsabilidade da servidora Conceição
de Maria E.  Barbosa e  a  fiscalização ficará sob a  responsabilidade da servidora Lívia Lins Cardoso
Borges.

d Caberá à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização
inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE,  não
implicando  a  a vidade  de  acompanhamento  e  fiscalização  em  qualquer  exclusão  ou  redução  da
responsabilidade da  CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade  e,  na
ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes.

e)  É  direito  da  fiscalização  rejeitar  quaisquer  serviços  quando  entender  que  a  sua
execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Contrato.

f)  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  dos  servidores
designados  para  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços  deverão  ser  encaminhadas  ao
Coordenador Geral de Gestão Interna da CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.

g)  Além  das  disposições  elencadas  anteriormente,  a  fiscalização  contratual  afeta  à
prestação dos serviços seguirá o disposto na IN SEGES/MP nº 5/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES

I - DA CONTRATADA

a)  Fornecer  produtos novos,  de primeiro uso,  no  prazo fixado neste  contrato,  após
aprovação  pelo  CNIRC,  que  a  si  reserva  o  direito  de  rejeitá-lo,  caso  não  sa sfaça  aos  padrões
especificados;

b) Entregar os produtos em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas
no Projeto Básico e neste Contrato, em perfeitas condições de u lização, no Setor Comercial Sul - SCS,
Quadra 02, Bloco C, nº 256 – Edi cio Toufic - Brasília/DF, CEP 70.320-000, sem que isso implique em
acréscimo  no  preço  da  proposta,  devendo  o  mesmo  ser  conferido  pelo  setor  competente,  que
juntamente com o fiscal do contrato atestará a regularidade da entrega;

c)  Fornecer  o  produto  com  garan a  de  fábrica,  observados  os  prazos  mínimos
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estabelecidos para cada item deste instrumento, contados do recebimento defini vo do(s) produto(s);
na localidade de entrega dos mesmos.

d) Por ocasião da entrega,  os produtos  serão conferidos e,  se verificadas quaisquer
irregularidades, serão devolvidos à CONTRATADA,  que terá o prazo máximo de 10 (dez)  dias para
subs tuí-los;

e) Subs tuir os produtos que apresentarem defeitos de fabricação ou ainda, quando
acondicionados de forma indevida, ficarem imprestáveis para o uso;

f) A CONTRATADA obriga-se, independente de ser ou não o fabricante do produto, a
subs tuir toda unidade que apresentar imperfeições, quaisquer irregularidades ou divergências com
as especificações constantes do Projeto Básico e deste Contrato, ainda que constatados depois do
recebimento e/ou pagamento, enquanto perdurar sua garan a desde que, para a sua ocorrência, não
tenha contribuído – por ação ou omissão – a Fundação Cultural Palmares;

g)  Deverá  fornecer  junto  com  a  Nota  Fiscal/Fatura,  o  Cer ficado  de  Garan a  ou
documento equivalente.

h) Manter,  durante  o período de fornecimento,  todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Projeto Básico e neste Contrato.

i)  As  demais  responsabilidades  da  CONTRATADA  são  aquelas  previstas  no  Projeto
Básico, parte integrante da Inexigibilidade nº 24/2018.

II - DA CONTRATANTE:

a)  Conferir  o  conteúdo  antes  de  sua  impressão,  tais  como  as  especificações  dos
materiais (produto) de acordo com o Projeto Básico e o Contrato no ato da entrega dos bens.

b) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

c)  Proporcionar  todas  as  facilidades  indispensáveis  ao  bom  cumprimento  das
obrigações contratuais, inclusive permi r o livre acesso de empregados da empresa fornecedora às
dependências  da CONTRATANTE  relacionadas à  execução do contrato,  respeitadas  as normas  que
disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e das informações;

d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de
acordo com os termos de sua proposta;

e) Emi r Autorização de Fornecimento, ou qualquer outro documento equivalente, com
todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado, e
comunicar à empresa por meio de telefone ou e-mail da emissão da mesma;

f)  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela
licitante vencedora;

g) Controlar e documentar as ocorrências havidas e, no ficar a empresa fornecedora,
sobre imperfeições,  falhas ou irregularidades constatadas nos materiais (produto), para que sejam
adotadas as medidas cabíveis.

h)  As  demais responsabilidades  da  CONTRATANTE  são  aquelas  previstas  no  Projeto
Básico, parte integrante da Inexigibilidade nº 24/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A  CONTRATADA  deverá  adotar  na  execução  do  objeto  contratual  prá cas  de
sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais  e serviços,  conforme o caso, os critérios
elencados  na  Instrução  Norma va  nº  1,  de  19  de  janeiro  de 2010,  da  Secretaria  de  Logís ca  e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administra va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) falhar ou fraudar na execução dos serviços;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

Parágrafo  Primeiro  -  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  da  contratação,  a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
pactuadas  consideradas  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretam  prejuízos
significa vos para o serviço prestado;

b) Multa de:

I - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 5 (cinco) dias. Após o
quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,  poderá ocorrer a  não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em
caso de atraso na execução do objeto,  por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;

III - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor pactuado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV  -  As  penalidades  de  multa  decorrentes  de  fatos  diversos  serão  consideradas
independentes entre si.

V - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade
administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02
(dois) anos;

VI - Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

VII - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

Parágrafo Segundo - As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções deverão ser registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

 Este Contrato poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no art. 78, da Lei
8.666/93,  que de  alguma forma,  comprometa ou torne duvidoso  o  cumprimento  das  obrigações
assumidas.
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Parágrafo  Primeiro  -  A  inexecução  total  ou  parcial  deste  Contrato,  por  parte  da
CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de rescisão nos termos do art. 77 e seguintes da
Lei  nº  8.666/93,  assegurado  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  sempre mediante  no ficação  por
escrito.

Parágrafo Segundo - A rescisão contratual, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93,
poderá ser:

a)   Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

b)   Amigável, por acordo entre as partes,  reduzido a termo no respec vo processo,
desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE;

c)   Judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Terceiro  -  Os  casos  de rescisão  contratual  serão  formalmente mo vados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administra va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quinto - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b)Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

É vedado à CONTRATADA:

a) Caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.

Parágrafo  Primeiro  -  A  CONTRATADA  é  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições
contratuais,  os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Parágrafo Segundo  -  As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

 Consoante  o  ar go  45  da  Lei  n°  9.784,  de  1999,  a  CONTRATANTE  poderá
mo vadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de
prevenir a ocorrência de dano de di cil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS
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Os  casos  omissos  ou  situações  não  explicitadas  nas  cláusulas  deste  Contrato  serão
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto
nº 5.450, de 2005,  na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722,
de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, no Decreto n° 2.271, de 1997, na Instrução Norma va
SEGES/MP  n°  5/2017  e  na  Lei  nº  8.666,  de  1993,  subsidiariamente,  bem  como  nos  demais
regulamentos  e  normas  administra vas  federais,  que  fazem  parte  integrante  deste  Contrato,
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA  responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais
que seus empregados ou preposto, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, venham a causar
aos  bens  da CONTRATANTE  em  decorrência  da  prestação  dos  serviços,  incluindo-se,  também,  os
danos materiais ou pessoais a terceiros, a que tulo for.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

 A  publicação  resumida  deste  Instrumento,  no  Diário  Oficial  da  União,  será
providenciada pela CONTRATANTE, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo a despesa por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

 É competente o foro da Jus ça Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, para dirimir
quaisquer questões oriundas deste Contrato.

E, assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em
meio eletrônico, constante do Processo Administra vo em epigrafe, na forma eletrônica em uma só
via, perante o Sistema Eletrônico de Informações -SEI da CONTRATANTE.

(assinatura eletrônica)
Erivaldo Oliveira da Silva

Pela CONTRATADA

(assinatura eletrônica)
Rogério Loyola Ventura

Pela CONTRATANTE

(assinatura eletrônica)
Jorge Rodriges Carneiro

Pela CONTRATANTE
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Documento assinado eletronicamente por Jorge Rodrigues Carneiro, Usuário Externo, em
05/12/2018, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rogério Loyola Ventura, Usuário Externo, em
05/12/2018, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Erivaldo Oliveira da Silva, Presidente, em 05/12/2018,
às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.palmares.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0053724 e o código CRC CC4C27C3.

Referência: Processo nº 01420.101994/2018-30 SEI nº 0053724
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