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Termo de Contrato N." 035/2014 que entre si celebram o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Rio Grande do Norte - Crea/RN e Centro de Integrai m
Empresa Esco!a-CIEE, para prestação de serviços de agen:^ l
integração de estágios, visando atendei tssudantes de edtu: u
superior, ensino médio, de educação profissional o
educação especial, vinculados à estrutura do ensino público t
privado do país para preenchimento de oportunidad
estágio neste Crea-RN,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Norte - Crea' R •
órgão integrante do Sistema Confea/Crea, Autarquia, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juríd.i a ,
Ministério da Fazenda sob o N" 08.025.934/0001-90, com sede à Avenida Senador Salgado Filho, 1840
59056-000 - Lagoa Nova - Natal/RN, representada neste ato pelo seu Presidente o Engenheiro Cr. l
,IOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO, brasileiro, casado, RG 321198 I TE P/RN e CPF
156.233.604-59, residente e domiciliado Av. Governador José Varela, 2925. (Cidade Jardim) Capim
iMacio, Natal, RN CEP 59078-300, doravante denominada CONTRATANTE c du outro lado a en <
Centro de Integração Empresa Escola-CIEE, com sede à Rua Tabapuâ, 5-40 - ítaim Bibi - Cí.°
04.533-011 São Paulo/SP e com Unidade de Operação em Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o '•
61.600.839/2012-08, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato peio Proci:.:n
ROBÉRIO HENRIQUE COSTA, brasileiro, casado, universitário, exercend;* a função de G- :
Regional Nordeste em Fortaleza/CE, residente e domiciliado à Rua Silva Paulet, 736 - AP 103
Meireles, na cidade de Fortaleza/CE, 1.530.111-88-SSP/CE, CPF/MF348.913.583-00, RESOLVE ,
forma da Lei n,° 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente e alierações subsequentes, celebra1 .
Contrato, mediante os termos e condições estabelecidos nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de i
de integração de estágios, visando atender estudantes de educação superior, vinculados à estrutura i
ensino público e privado do pais para preenchimento de oportunidades de estágio neste Crea-RV
conforme especificações constantes neste Contrato e do Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA V1NCULAÇÃO
Vincula-se a este Contrato, com seus anexos, Proposta da CONTRATADA e demais eleineai
constantes do Processo a" PRO-00088134/I4.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
-'

! ^V

( ) "regime deste-Contraio é de execução indtreta do tipo menor preço global.
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CLÁUSULA QUARTA - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os estágios serão realizados, exclusivamente, na sede do Crea-RN e nas ínspeíon.r, Je Mossoró, O-i
Pau dos l erros, a serem realizados no horário de funcionamento das mesmas, conf > v.ie quadro abai>:.

CREA-RN (sede)
ÍRM - Inspetoria Regional de
Mossoró
IRS - Iiispetoria Regional do
Seridó
l RI*F - Insp«toria Regional de Pau
dos Ferros

Av. Senador Salgado Filho I X i ' l . i.agíxi Nova
Natal/RN
Rua Vencesíau Braz, 21 í, 1'a^uões,
Mossoró/RN
A v. Senador José Bernardo. ">" - Centro Caicó/RN
Rua Napoleão Diógenes. 3." : - '-.ao Judas
Tadeu. Pau dos Ferros/RN

CLÁUSULA QUINTA - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
O serviço a ser contratado compreende o agenciamento de estudantes para • •^•nunidadcs de e, ::..
curricular no Crea-RN. mediante pagamento de Taxa de Administração por . smdanle. Duram..: :
execução deverá ser observado o detalhamento das subcláusulas seguintes:
SI BCLÁUSULA PRIMEIRA - NATUREZA DO ESTÁGIO
Os estágios serão realizados por estudantes, sob supervisão, de servidores cuja u^t de iòrmaçao -t
relacionada diretameníe com as alividades, programas, planos e projetos desenv« tl\^ peio Crea-R ' .
conformidade com as condições definidas peias instituições de ensino, indicando ,is principais ativi ;t.
a serem desenvolvidas pelos estagiários, observando a compatibilidade com •: contexto bási;
profissão ao qual o curso se refere.
Parágrafo Primeiro. Os estagiários, por intermédio do CONTRATANTE., RXV!". rãv bolsa-auxí;, •
estágio em conformidade com os valores fixados na Decisão de Dinetoría D/RN n :: i ,201 3 de 26 de n
de 2013 e cumprirão carga horária semanal de 30 horas, de acordo com a convemi/hcia do Crea-RN, •>
como da existência de disponibilidade orçamentaria.
Parágrafo Segundo. O recebimento da bolsa de estágio não caracteri/a rer.H.ir.-íacuo e não atui
vinculo empregaiício. Hm nenhuma hipótese poderá ser cobrada ao estudant-j , j K-Jquer laxa adi,:: :
referente a providências administrativas.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - EXECUÇÃO
.ÍJuraníe a execução dos serviços a CONTRAÍ ADA deverá desenvolver as

descritas a sej:. i

a) Divulgação dos processos seletívos para preenchimento das oportunidades -:L- estágio no Crea-k 'j
divulgação ocorrerá por meio de comunicação às instituições de ensino, por me-', delrônicu (web :
\) e por meio de veículos de comunicação (jornais e revistas);

L..
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b i Recebimento de inscrições de processos seletivos por meio de plataforma
tecnologia na empresa;

u disponívei

c) Análise de dados cadastrais dos estudantes que compõem o Programado Rsíáui. •,!«> í rea-RN;
d | Emissão de Termos de Compromisso de Estágio a todos os estudantes vincula i- >•• ,<o Programa;
c) Contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor dos estudantes que ini^/arn o Prograrn;
f) Atendimento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, das demandas de novas ^ • !:r ,uaçòt"s, confoi.
necessidade da CONTRATANTE, manifestada por meio de documento imprcr.c uu eletrònico,
oficio, carta, mensagem elctrônica ou formulário específico;
g) Atendimento, a qualquer tempo, das demandas de desligamentos de estuda n u ,. corridos nos K.
da i.ei n" i 1.788, de 25 de setembro de 2008, e do art. Í 9 da Orientação Normamn :t ( 7/SRH/MPO30 de outubro de 2008. conforme a necessidade da CONTRATANTE, m;m ; t stada por me
documento impresso ou eletrônico. como ofício, carta, mensagem eletrônica ou í í > n ; K :iário específic' :
h) Atendimento, a qualquer tempo, das demandas de alteração nos termos de comprimisse de estágio
i) Emissão de termos aditivos de prorrogação de estágio de acordo com o períodi d^ vigência dos tt. :
de compromisso e entregue com antecedência mínima de 20 dias do vencimento de Contraio; c.
j) Comunicação ao CONTRATANTE, com periodicidade diária, de processos pcmk'm%;s c de qucb..
v incuto entre o estudante e a instituição de ensino.
SI BCLÁtSULA TERCEIRA -RELAÇÃO PEMANDA-OUANTIDAOE
Hm conformidade com a ON n° 7/2008, do MPOG, o número de estagiários em ^ ia órgão ou en'.
minòrio da k
não poderá ser superior a vinte por cento, para as categorias de nível superior d<
aproxada acrescido do quantitativo de cargos em comissão e funções de confiai K: u. observada a do
orçamentaria, compatível com o estágio a ser realizado. Destarte, registra-se a v^u r, o quadro de
disponíveis para realização de estágio no Crea-RN.

Quadro de Pessoal
Crea-RN
TOTAL

163
163
32
(*) Cargos eíetivos + Cargos em Comissão

SUBCLÁUSULA QUARTA - QUADRO DE VAGAS
A quantidade estimada de vagas de estágio por unidade da federação tem por bn o mês de jur.
20 M. configurando uma previsão inicial de vagas. A distribuição definitiva depe derá da demar
cada área do Crea-RN, observada a disponibilidade orçamentaria do exercício e«»;-rx'-, ;>ndenle.
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SUBCLÁUSULA QUINTA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
A laxa de Administração corresponde ao custeio das despesas necessárias ;i realização do o v o
incluindo as despesas administrativas/operacionais (energia eiétrica, pessoal. o,iíc!ominio. telt! i
alugue!, postagcm, despesas bancárias, material de escritório, etc). as despesas c< m i pagamento do Su .a,
de Acidentes Pessoais dos estagiários, as despesas com o recrutamento, seleçào r ^companhamem . :
estagiários, os fretes, os tributos, as tarifas e todas as despesas decorrentes da exc^ I K ;ÍG do ohjeío.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
l - São obrigações do CONTRATANTE:
;!) Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações neix--".áà'is à prestaçã< o
serviços objeío deste Contrato;
b) Aprovar as etapas de prestação dos serviços, desde o planejamento até a sua eícii-.íi concretização
c ) Fornecer á CONTRATADA o número de vagas por área de atividades e por ur-.ihde administrai i- •CONTRATANTE:
d j Enviar a CONTRATADA a.s solicitações de candidatos à oportunidade de estágiv.
e) Realizar a seleção dos candidatos entre os estudantes encaminhados pela CON i H ATADA:
i) Encaminhar à CONTRATADA os estudantes selecionados, com informações - n i n e « data do iru
estágio, horário, duração e valor da bolsa de estágio e unidade onde se realizará < < •, ^:igio;
g) Conceder e efeíuar o pagamento da bolsa de estágio;
h ) Informar à CONTRATADA os estagiários desligados;
i ) Solicitar a substituição de estagiários quando ocorrer desligamento;
j) Exercer at i v idade normativa, controle e fiscalização sobre a execução do Coninsu ;
k) Analisar os relatórios de execução físíco-financeira e as prestações de cont;i-. Rrkuivas ao objtv
contrato;
1) Acompanhar, controlar e fiscalizar as atividades de execução do contrato; e
m) Atestara prestação dos serviços e receber as faturas correspondentes, quando apresentadas na , ir
estabelecida no Contrato.
U - São obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar os serviços descritos em sua proposta, em conformidade com as espeeMíciiçòes e nas conuit:
•previstas no Contrato;
fo) Apresentar as Notas l iscais à Gerência de Recursos Humanos do Crca-RN;

V •
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c) Discutir previamente com o CONTRATANTE a sequência dos trabalhos a s-tu-iii desenvolvidos., !:.;.
coiiu) qualquer alteração que se torne necessária;
d ) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter
esclarecimentos solicitados;

u-^-mc e prestar

i

c) Não transferir a outrem a execução do objeto do Contrato, sem a prévia -,.- ^ v pressa armênci; <
CONTRATANTE;
i) Manter durante a execução do Contrato as condições exigidas para a contrataria, i--:n compatibili;:u.
com as obrigações assumidas;
g) Manter convénios ou outros instrumentos jurídicos específicos com as Instituiv^
as condições exigidas para a caracterização e definição do estágio dos estudantes:

de í:,nsino. cont-; í

h) Articular-se com instituições de ensino, indicando-lhes as possibilidades de CM.ILMU (áreas, númen <
vagas e unidade onde se realizará o estágio), adotando com presteza os procedimjnios administra v.
para contratação de estagiário;
i) Promover o ajuste das condições de estágio definidas pelas fnstiíuiçõe-, Jc lirismo cor:; .
disponibilidades do CONTRATANTE, indicando as principais atlvidades a sercrn desenvolvida*, r.;!
estagiários, observando sua compatibilidade com o contexto básico da profissão ;tu uuii o curso se ré ,.vt
j ) Recrutai', pré-selecionar e encaminhar os estudantes candidatos a estágio, de .IC.MUO com as conda ó>
estabelecidas pelo CONTRATANTE» tendo em vista as áreas de interesse do Crta-K '\ para se dedícu/;
as atividades relacionadas com os respectivos cursos, na proporção de no mínimr. ; í (ires candidato^, ;)•
vaga);
k) Contratar seguro contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário, devendo c< -r-a.tr no TC H o nín:i;.
da apólice na quaí o estagiário estará incluído e o nome da companhia seguradora;
i) Lavrar TC H. a ser assinado pela CONTRATADA, pela instituição de ensino, m ; . i CONTRATAN; •'pelo estagiário e. quando menor de 18 anos. por seu responsável legal, obsc:\',>\e as exige,!, i
contidas nas normas legais e regulamentares pertinentes;
m) No ato da comratação orientar ao estudante sobre os aspectos legais e técnicu. .l-,:- estágio e a ré.: c;
do estagiário com o CONTRATANTR;
n) Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, sempre que informada pé h usíituição de e n ; , "
qualquer irregularidade constatada na situação escolar dos estagiários, bem .orno a conclusa; .
interrupção do curso realizado pelo estagiário na instituição de ensino, para posterios rescisão do TCí
o) Providenciar desligamento ou substituição do estagiário, mediante o intere^.. <- a conveniênc..-. ^(•(JNIRATANII-:
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p) Acompanhar a realização do estágio junto ao CONTRATANTE, sub"-k!i:inJo as respec;>
instituições de ensino com as informações pertinentes;
q) Indicar representante como executor do Contrato para atuar de forma i n t e r a j a coni a equíp t
CONTRATANTE;
!) i ncaminhar a relação mensal dos estagiários que preencheram as vagas de opor!ip;;ciaue-, de estági t
mcs anterior;
s) Arcar com quaisquer ónus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, decorrentes dos reci-s.
humanos utili/ados nos trabalhos, bem como todos os ónus tributários ou extra- i.hnános que inc.u;i
sobre o contrato;
t) Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, representante para a t u , < < -ornotini de representá-la administrativamente nos assuntos afetos à execução do objcí- ,i-; contraio, devj ;t
.-.er indicado mediante declaração, na qual deverão constar seus dados, tais como: um n í completo, núi: ;:.•
de identidade e CPK endereço, telefone residencial e número de celular, além do-, rados relacionac:.^
Mia qualificação profissional, entre outros,
u) Instruir seu representante quanto ã necessidade de atender prontamente a qu,us t |ucr soiicitaçòV. <
CONTRATANTE, do Fisca! do Contrato ou de seu substituto, acatando imediaiaiuciiii; as determinai:.»:
instruções e orientações destes, devendo, ainda, tomar todas as providências p e r i h u i i ^ s para que s. :>í
corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados.
v) não transferir a outrem a execução do objeto deste Contrato, sem a prévia L . x pressa anuênci c
CONTRATANTH:
w ) arcar com o ónus decorrente de eventuais danos causados, direia mi
CONTRATANTH ou a terceiros, em função da execução deste Contrato;

Indiretameme

i

x) responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes do Convrato: c,
\ arcar com quaisquer ónus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, JcvHTetHes dos reci;:<<
humanos utilizados nos trabalhos, bem como todos os ónus tributários ou extnsnrJmários que incMa.
sobro o Contraio.
CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

,

A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Gerência de Recuiso. Humanos - C U
devidamente designado pelo CONTRATANTE, nos termos da Lê: n.° 8.6<>ó ílc)3 e da Instrui
Normativa n." 02/2008/SLTI/MF de 30/04/2008, especialmente, desta última, ob-urv ados os seus art^ ':
a 34, no que couber, e o que segue:

.. a) competirá ao Fiscal do Contrato dirimir as dúvidas que surgirem no curso da exeaiyuo do Contraí ^ v
dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis;
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b) a fiscalização de que trata
inclusive perante terceiros, por
ocorrência destas, não implica
conformidade com o art. 70 da

esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecem•;•;
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imp-,-• -L-ições técnicas ,- r
co-responsabilidade da Administração, ou de seus <\<.".r\it> e preposto:, :
Lei n° 8.666/1993;

c) o Fiscal do Contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relaciemu:^ com a execuca:: j
Contraio, indicando horário, dia, mês e ano, bem como o(s) nome(s) íimeiunár:iXt>> evcnlualm-^ienvolvido(s), determinando o que for necessário à regularização das falias ou .Ideitos observado:.
encaminhando os apontamentos à autoridade competente, para as providências cahi\: ^
d) providenciar o atesto físico e eletrônico da Nota Fiscal, no prazo máximo de 5 dia- Je seu recebime: u
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DAS CONBIÇÕES DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor mensal estimado de RS >.;4,()0 (Seiscem; vinte c quatro reais), durante o período de 23 de setembro de 2014 a 23 de setembro ue 2015, totaliza .c
365 dias. perfazendo um total estimado de RS 7.488,00 (Sete mil, quatrocentos L- ciienta e oito re.:is
conforme preços a seguir:
l N1 DE VAGAS DE
VALOR
\ A i . O R TOTAL
! OPORTUNIDADE
UNITÁRIO
M KXSAL (RS)
!
DE ESTÁGIO
MENSAL (RS)
Estagiário
!
32
19,50
VALOR GLOBAL PARA 12 MESES (RS) 7.488,00 (sete mil, quatrocentos t oitenta e oito
reais)
_
„
TIPO DE POSTO)

Parágrafo Primeiro. O valor mensal a ser pago à CONTRATADA corresponderá -^ número efetiv f
estudantes em estágio no Crea-RN, multiplicado pelo valor da Taxa de Adminisrr.-i^àu descrito acini; i
quantitativo de estagiários do mês de referência será verificado na Gerência de K t :c ursos Human.
ORH do Crea-RN.
Parágrafo Segundo. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, medianu- a apresentacãc ;l
faiuras correspondentes à Gerência Financeira e Comábil - GFC, acompanhada pç t;: tx-iaçao meneios, -í
na alínea "r*\o inciso ÍL da Cláusula Quarta, devidamente atestados p e u , representantt í
CONTRATANTE, por meio de ordem bancária no Banco. Agência, Conta Orrvfúc, informados -":
CONTRATADA
Parágrafo lerceiro. O CONTRAI ANTE, POR MEIO DA Gerência Financeira c í cmiábií - GFC, disrn
do prazo de dez dias, a contar do recebimento do documento, devidamente atestn-Jo. para verificar ;; :i
legalidade e tifetuar o pagamento.
Parágrafo Quarto, A regularidade fiscal da CONTRATADA será verificada j unit< ;,n SICAF, ao
a regularidade trabalhista j unto ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BN! ) l , mediante con
\a por meio eletrónico, ou por meio da apresentação de documentos hábeis
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Parágrafo Quinto. A Contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal'fatura, o Certificad c
Regularidade do FGTS, a certidão específica quanto a inexistência de débito de s-oniribuiçcíes junt. u
INSS, e a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à D moa Ativa da Ur.-á
conforme Decreto n,° 6.106/2007.
Parágrafo Sexto. Encontrando-se a CONTRATADA inadimpiente na data d:i :.insulta, poderá :v
concedido, a critério do CONTRATANTE, um prazo de trinta dias (pronryávol a critério í
Administração por uma única vez) para que a mesma regularize a sua situaçãu, -,ob pena de, n;
fa/endo. ter rescindido o Contrato com aplicação das sanções cabíveis.
Parágrafo Sétimo. Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscai devidamente atestada, o \ . i i devido deverá ser acrescido de atualizaçâo financeira e sua apuração se fará desde a caia do venci™.m
aié u data do efetivo pagamento, aplicando-se o disposto no art. 1° - F da Lei n.'1 i>. H J : de l O de seíei ~ ->-.
de 1997,
Parágrafo Oitavo. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encarou-, por atraso, os ;:.:u
devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e serem submetidos à apreciação da autorid/t,
superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não UL--O de apuracã•; t '
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ónus a quem deu cau->a
Parágrafo Nono. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fi-,e;ii. ou dos docurne. u
exigidos como condição para pagamento por parte da Contratada importará em prorrogação automa u
do prazo de vencimento da obrigação do Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE
í aso n contrato seja prorrogado, os valores contratuais poderão ser reajustados aniiuin<eme, a cont;; • * •
dala da proposta, utilizando-se para lanto o índice Nacional de Preços ao Consumidor ÍNPC do Ih' ;i
em conformidade com o disposto no arí. 5o do Decreto no 1.054, de 7 de fevereír.; de !994, com b., í
seguinte fórmula: R = V (í - Io / Io), onde:
• R - - é o valor do reajuste procurado;
• V - é o valor contratual a ser reajustado;
• I - é o índice relativo ao mês do reajuste; e
• Io é o índice relativo ao mês de apresentação da proposta.
Parágrafo Primeiro, incumbirá à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo J. cada reajuste, ,,• -:
aprovado pela Contratante, juntando-se os respectivos documentos comprobatórk>Panígrafo Segundo. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimi > -k \:m ano será coi. ..
a partir cios efeitos financeiros do último reajuste.
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Parágrafo Terceiro. Enquanto não divulgados os índices correspondentes ao m e . t.o adímpíement <
cada etapa; o reajuste será calculado de acordo com o último índice conhcisuo. cabendo, qu . ic
publicados os índices definitivos, acorreção dos cálculos.
Parágrafo Quarto. Os reajustes a que o contratado fizer jus e não forem solicitado iJsirantc a vigênc... i
contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual < u %;om encerrament <
contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA obríga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os aux^imos ou supre;.:.,)
que, a critério do CREA-RN, sejam necessárias, até o limite de 25% (vinte e cin•..» per cento) do il
inicial arualizado deste Contrato.
Parágrafo Único. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite de 2" ; ' i (vinte e cinet p
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, ressalvados os casos de supressõc- c -liihcleoídas meti:;';i
acordo entre as partes, conforme previsto no inciso II do § 2° do art. 65 da Leí n.' H 'if.n 93.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
As despesas com a execução deste Contrato correrão à conta de créditos orçanicn^nos consignado- ;
Orçamento do Crea-RN para o exercício de 2014, a cargo do CONTRAI1 ANTE, c- -m >rrrse a seguir:
Serviços de íntermediaçâo de estágios 6.2.2.í. 1.01.09.012
Fonte de Recursos: Orçamento do CREA-RN
Xota de Empenho n° 521. de 22/09/2014.
Parágrafo Único. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do presente ( * > i l rato, a despesa •:•
a execução dos serviços correrá a conta de doíações orçamentarias, próprias para aiL-hdirnemo de dês )ji
da mesma natureza, devendo o registro ser efetivado através de instrumento cspe^ii-.'.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
Este Contrato terá vigência de ! 2 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. PÍ .tiendo ser prorrogai
por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, medi;* m e Termo Aditn.
acordo com o inciso II. do art. 57, dii Lei r\" 8.666/1993, e suas alterações.
Parágrafo Único: Quando da prorrogação contratual, o órgão ou entidade contratais- deverá:
I-

Assegurar-se de que os preços contratados continuam compatíveis coni , KJ neles praticada
mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mai< xant;ijosa. ern reím...o
realização de unia nova licitação; e

II- Rea!Í7.ar a negociação contratual para a redução/eliminação dos custos r i r-, os ou variávei ~
renováveis que já lenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da ;• ^iiiaíação. sob pé:.,-.
não renovação do contrato.
;«
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A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmenic. parte alguma <. . =
Contrato.
Parágrafo único. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas, com o con^-ntimcnto prévio t, pescrito do CONTRATANTE, e desde que não afeiem a boa execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora mi execução, sujeita i
CONTRATADO às seguintes penalidades:
l - advertência;
i f- mulia de mora no percentual de 0,3 (zero vírgula três por cento) por dia de alnis., no cumprimenta J.
obrigações assumidas incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, que -;cra aplicada a pau ;.• *.
2" (segundo) dia úiil da inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da obriga;;
ate a data do cfetivo adi m p I emento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
E l i - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso. IH- caso de ínexet. o;
total ou parcial do objeto contratado, após decorridos 30 (trinta) dias sem que a < 'ONTRATADA un!
iniciado a prestação da obrigação assumida, ensejando a sua rescisão.
IV - suspensão temporária de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 2 (;jno$) anos, conf ;r
ACÓRDÃO N° 888/2007- TCti - PLENÁRIO;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Hública,
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a tcaKilitação, pêra ::
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a í < >N RATADA rés -n,-.
o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes c- após decorrido o prazo da sanç.u> .iplicada.
Parágrafo Primeiro. A critério do CONTRATANTE, as sanções previstas nos incisos "f. "IV" t
desta cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as previstas nos incisos "M .-u "Ili". facultada
defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco i Ji; • s úreis.
Parágrafo Segundo. Se aplicada a multa, poderá esta ser recolhida pela CONTRA ! \DA, desconta, .í
qualquer farura ou crédito existente no CREA-RN em favor da CONTRATADA, s..-, i. aso seja a mesi.i :.
valor superior ao crédito existente, a diferença será cobrada administrativamente nu judicialmente.
Parágrafo lerceiro. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICA1 . u :o caso de
de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredencíada por igual período, v.- i n prejuízo das ir: i[:
previstas no Edital e das demais Dominações legais.
Parágrafo Quart"- Aplicar-sc-á advertência por faltas leves, assim entendida^ -jomo aquelas qu>L- n
acarretarem prejuí/os significativos ao objeto da contratação.
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Parágrafo Quinto. A aplicação de qualquer das penalidades previstas reah/ar -se-á em proc -s
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o pn-n/dimeuio previy i
Lei n." 8. 666, de 3993, e subsidiariamente na Lei n.° 9.784, de 1999.
Parágrafo Sexto. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em iun->i<icração a gravki.K
da conduta do infrator. o caráter educativo da pena, bem como o dano cau „!.!,! a Adniinistríiçiíobservado o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Sétimo. As muitas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATAK I I serão recolhida- ^
favor da União, ou dedu/.idos dos valores a serem pagos, ou ainda, quando for u -.;ÍML ^erão inscrito, \a Ativa da Un

Parágrafo Oitavo. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) di;ss u.cis, a contar da *
do recebimento da comunicação peia CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO
() não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições pactuadas neste :n: irumenío ou a i
inexecução. por parte da CONTRATADA, implicará para o CONTRATANTE a haildade de rescin-j^r
contraio unilateral mení e, independentemente de interpelação judicia! ou exlrajudu í;-i!. de acordo c< , \. do art. 79 da

Parágrafo único. O não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições pacíuíuLs neste I listram L \i
ou s. sua inexecução por parte do CONTRATANTE, implicará para o CONTRA i \ K.) a faculdade ..i.:
mili/ar dos temios dos artigos 78 a 80, da Lei n.° 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
Consoante o art. 45 da Lei n.° 9.784, de 1999, o CONTRATANTE poderá, sern a previa manifestaçi. ..
CONTRATADA, motivadamente, adorar providências acauteladoras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
ííste Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previ si-. ^ no art, 65 da L^
8.666. de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos relacionados a este Contrato regular-se-ão pelos preceito- de Direito PúlVic
aplicando-se-lhes, supletivarnente, os princípios da teoria geral dos contratos e a- dii-pusições de D;ic
Privado. na fornia dos arts. 54 e 55, inciso XII, da Lei n.° 8.666, de 1993. bem com>< ;i legislação ind;>. *
no preâmbulo do presente Contraio.

-
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste Contrato, por cMi ;,M, no Diário Of:>.;
tia União, nos prazos estabelecidos pelo § único do art. 61 da !ei n" 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
í iça estabelecido o Foro da Justiça Federal, Seçào Judiciária de Nataí/RN. par<! dirimir quais.;:.t
controvérsias oriundas deste Contrato.
K, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se este Contrato em três \ia.s, que são assin... U;
peias partes.

Natal/RN,

de setembro de 2014.

d(>€entro tU> íiHcg
Escola- (.'I L' R

CONTRA E -M XÁ
TESTEMUNHAS:
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