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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

PROCESSO N"23000.00898/2010-11

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
N*" £3_/2010 QUE ENTRE SI, CELEBRAM A
UNIÃO, REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO, POR INTERMÉDIO DA
SUBSECRETÁRIA

ADMINISTRATIVOS

E

DE

ASSUNTOS

A

FUNDAÇÃO

GETULIO VARGAS.

A UNIÃO, representada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por intermédio
da Subsecretária de Assuntos Adminisfrativos, inscrita no Cadastro Nadonaí de
Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n." 00.394.445/0003-65, sediada na Esplanada dos
Ministérios, Bloco "L", Brasília-DF, neste ato representado pela sua Subsecretária de

Assuntos Administrativos, VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA, brasileira,
divorciada, portadora da Carteira de Identidade n** 999.203, expedida pela SSP/DF,
inscrito no CPF/MF sob o número 480.221.791-91, residente nesta Capital, noiTfôada

pela Portaria n° 302 da Casa Civil/PR de 23 de abril de 2010, publicado no Diário Oficial
da União de 26 de abril de 2010, consoante delegação de competência consubstandada
na Portaria n° 694, do Ministro de Estado da Educação, de 26 de maio de 2000,
publi(^da no Diário Oficial da União de 29 de maio de 2000, denominada

CONTRATANTE e FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, pessoa jurídica de direito privado,
de caráter técnico-dentífico e educativo, reconhecida de Utilidade Pública pelo Governo
Federal, através do Decreto n®. 82.474, de 23 de outubro de 1978, e Decreto s/n® de 27

de maio de 1992, publicado no D.O.U. de 28 de maio de 1992, reconhecida de Utilidade
Pública Estadual pelo Govemo do Estado do Rio de Janeiro, através do Decreto n®.
39.714, de 11 de agosto de 2006, e reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através da Lei n®. 4.429, de 14 de dezembro de
2006, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 33.641.663/0001-44, com sede na Praia de
Botafogo. 190, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, neste ato representada por seu
Presidente Dr. CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL, portador da carteira de identidade
emitida pelo CREA/RJ n® 47.221-D, Reg. n® 12.953/80, expedida em 29/01/82, e do CPF
n» 441.982.057-87, doravante denominada CONTRATADA, conforme processo n®

23000.00896/2010-11, resolvem celebrar o presente Contraio de Prestação de
Serviços, decorrente da Dispensa de Licitação n® 48/2010 com fulcro no artigo 24,
inciso XIII, da Lei n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a Instrução Normativa n® 2, de 30
de abril de 2008, com suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabeleddas:
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CLAU8ULA PRIMEIRA - DO OBJETO

\
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O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de consultona
especializada para elaborar estudos técnicos para a implementação dos projetos de

ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO GERENCIAL DÃS AÇÕES
ESTRATÉGICAS e da REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO
GERENCIAL DE MELHORIA DAS AQUISIÇÕES DE BENS E DE SERVIÇOS, de
interesse do Ministério da Educação, com vistas ao processo de consolidação do Plano
de Desenvolvimento da Educação - PDE, conforme condições e especificações

constantes do Projeto Básico e seus Anexos e da Proposta da CONTRATÀDA, partes
integrantes deste instrumento como se nele transcritos estivessem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá desenvolver o objeto contratado por módulos,
conforme abaixo descrito;

•

MÕDULO 1 - ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO
GERENCIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS, que ocorrerá em 03(três)
etapas de trabalho:

Etapa 1 - Delineamento estratégico e operacional do Núcleo de
Integração(NIP)e definição do seu papel;

Etapa 2 - Elaboração de proposta do modelo de gestão do NIP e do
seu plano de implementação, gestão e controle; e
Etapa 3 - Implementação e Monitoramento do modelo de gestão do
NIP.

•

MÓDULO 2 - A REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO
GERENCIAL DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS AQUISIÇÕES DE
BENS E DE SERVIÇOS:
Etapa 1 - Diagnóstico da situação atual;
Etepa 2 - Elaboração de Plano Diretor de Aquisição de Bens e
Serviços e do planejamento para a sua implementação; e
Etapa 3 - Elaboração de Programa de Desenvolvimento e de
Treinamento aos Gestores de Compras e Contratos.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações da CONTRATANTE

1.proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA

possa

desenvolver as suas atividades;

2.notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeiç^s, falhas ou
irregularidades constatadas na prestação dos serviços, fixando prazo para a
sua correção;

S.assegurar o livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA às

suas instalações, impedindo que pessoas não credé^l^s^intervenham no
ép\
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' andamento dos serviços a serem prestados pela mesma, em quciígú^bÇ7>
situação;

4.fornecer todas as informações que se fizerem necessárias à CONTRATADA
para atender aos padrões de qualidade, exigidos no Projeto;
5.realízar reuniões periódicas com os diretores, os coordenadores e todos os
envolvidos no projeto, para levantamento dos aspectos necessários ao
desenvolvimento da especificação de requisitos do projeto e todas as outras
informações necessárias à execução dos serviços centratados;
õ.emitir o Termo de Aceitação, ao término de cada etapa estabelecida no

projeto em prazo a ser determinado, e a contar da data de recebimento do
relatório conclusivo e Nota Fiscal/Fatura emibda pela CONTRATADA;

/.acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de
servidor especialmente designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67
da Lei n° 8.666/93.

B.veríficar a regularidade de recolhimento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e as relativas ao FGTS, encargos sociais antes do pagamento;
e

Q.efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma cxinvencionada neste
instrumento.

CLÁUSULA QUARTA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:

1.dar integral cumprimento ao Projeto Básico e à sua Proposta;

2.cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento
das atividades específicas;
S.executar fielmente os serviços contratados, não se admitindo modificações
sem a prévia consulta e concordânda da Fiscalização;
4.comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou
observada na execução dos serviços;
5.acatar todas as exigências da CONTRATANTE, sujeitando-se à ampla e
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solidtados e
atendendo às reclamações formuladas;
6.estruturar equipe com a devida capadtação técnica, com os pré-requisitos
sufidentes para o atendimento ao projeto, distribuindo e gerenciando suas
atividades;

/.garantir o cumprimento de cronograma de execução aprovado na proposta
técnica;

S.entregar todos os relatórios e documentação do pi^qj^^ã/i^NTRATANTE;
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S.participar de reuniões periódicas com a equipe da CONTRATÂNT%v£^p^'
reportando sobre o andamento dos trabalhos;

" C. -

10.responsabilizar-se pelo pagamento de salários, tributos, obrigações
sociais,trabalhistas e previdendárias, ou por acidente de trabalho e quaisquer
indenizações e custos relacionados com o serviço, não cabendo, sob qualquer
hipótese, solidariedade ou direito de regresso contra o MEC, sendo que não
haverá qualquer vínculo empregatído entre os empregados da Consultoria
Especializada envolvidos na prestação dos serviços e o MEC;
11.responsabilizar-se e arcar com as despesas decorrentes de qualquer
infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados no recinto
da prestação do serviço, ressarcindo a CONTRATANTE, pelos prejuízos
eventualmente causados;

12.assumir a responsabilidade por todas as providêndas e obrigações
estabeleddas na legislação específica de addentes de trabalho, quando em
ocorrência da espéde forem vítimas seus empregados, no desempenho dos
serviços, ainda que aconteddo nas dependências do MEC;

13.acatar todas as disposições contidas no Projeto Básico, sob pena de
incorrer em penalidade, indusive com aplicação de multa em percentual
calculado sobre o valor total do contrato.

14.submeter ao conhedmento da CONTRATANTE, qualquer substituição
dos profissionais envolvidos na execução dos serviços. A substituição só
poderá ocorrer se o novo profissional indicado possuir as qualificações
adequadas ao projeto. A substituição não poderá colocar em risco a
continuidade dos serviços contratados, sob pena de incorrer em penalidade,
indusive com aplicação de multa em percentual calculado sobre o valor do
contrato.

lõ.observar e atender a todas as normas, instruções e ordens internas
emanadas pela CONTRATANTE, além da legislação pertinertte, no que
couber;

16.executar diretamente os serviços contratados, dentro dos prazos e valores
aprovados.

17.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;

15.executar todos os serviços com mão-de-obra devidamente qualificada,
devendo a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT,
quando for o caso, correspondentes às demandas descritas no Projeto
Básico e neste Contrato;

19.não divulgar quaisquer infiarmações a que tenha acesso em virtude dos
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autorização, por escrito, da CONTRATAIdTE;
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20.indicar um preposto, aceito pela CONTRATANTE, com poder de decisão
em relação ao serviço e pessoal para representá-la quando necessário;
21.manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação, durante toda a vigência do Contrato, informando à
CONTRATANTE a ocorrênda de qualquer alteração nas reteridas condições;
22.é vedada a subcontratação total ou pardal dos serviços, objeto deste
CONTRATO;

23.observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7® da
Constifajição Federal;

CLÁUSULA QUINTA -DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAIUIENTÀRIA
Pela execução dos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor, por módulo, conforme abaixo descrito;
MODULO 1 -

PREÇO QTD.P

N®

HORA

S/MÊS

DISCRIMINAÇÃO

/HORA

ESSO
AL

MESES

SUPERVISOR TÉCNICO

250,00
220,00
220,00
200,00
150,00
120,00

1

5

8

1

5

20

1

5

32

2

5

48

1

5

64

3

5

80

TOTAL

SERV.APOIO.DESLOCAMENTO,E

10.000,00
22.000,00
35.200,00
96.000,00
48.000,00
144.000,00
355.200,00
34.800,00

TC.
TOTAL MODULO 1

390.000,00

COORDENADOR
COORD. DE MODULO
CONSULTOR SÊNIOR
CONSULTOR PLENO
CONSULTOR JÚNIOR
MAO DE OBRA

MÓDULO 2- DISCRIMINAÇÃO

PREÇO/
HORA

SUPERVISOR TÉCNICO
COORDENADOR

COORD. DE MÓDULO
CONSULTOR SÊNIOR
CONSULTOR PLENO

CONSULTOR JÚNIOR
MAO DE OBRA

SERV.APOIO,DESLOCAMENTO,
ETC.
TOTAL MODULO 2

TOTAL GERAL MAO DE OBRA

TOTAL SERV. APOIO, DESL.

250,00
220,00
220,00
200,00
150,00
120,00

QTD.PE
SSOAL

N®

HORA

MESES

S/MÊS

1

5

8

1

5

40

1

5

88

4

5

112

3

5

112

5

5

112

TOTAL

10.000,00
44.000,00
96.800,00
448.000,00
252.000,00
336.000,00
1.186.000,00
113.200,00

1.300.000,00
1.542.000,00
148.000,00

ETC.

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS

1.690.000,00
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SUBCLÁUSULA ÚNICA - As despesas decorrentes da execução do pres^te^.^^^^
CONTRATO estão estipuladas em R$ 1.690.000,00(um milhão,seíscentos e noveji#!!!!"'-'
mil reais)e correrão à conta do Programa de Trabalho PTRES n® 001710, Elemento de
Despesa 33.90.35,em razão do que foi emitida a Nota de Empenho n® 2010NE900632.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com o Cronograma FísicoFinanceiro, em moeda nacional corrente, por meio de Ordem Bancária para crédito em
conta da CONTRATADA, até o 5° (quinto) dia útil após a finalização das etapas
definidas no item 8 do Projeto Básico, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
discriminando os produtos desenvolvidos, devidamente homologados pelo
Representante da Administração, além do comprovante de recolhimento dos encargos
sociais e, quando for o caso, das multas aplicadas, conforme a Instrução Normativa n® 2,
de 30 de abnl de 2008.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente
acompanhada da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à

documentação mencionada no art. 29 da lei n® 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Havendo atraso de pagamento, provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%(meio por cento)
ao mês, mediante a aplicado da seguinte fórmula:
l=(TX/100)365 EM = IX N X VP, onde:

I = índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de Juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das
sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando o contraído:
• não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com
a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

• deixar de utilizar materiais e recursos humanos estigidos para a
execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade
inferior á demandada.
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SUBCLÁUSULA QUARTA - Na hipótese de pagamento de juros de mora e dernais.^
encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e Wrj^
submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as
providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade,
identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Quanto à prestação de serviços, na retenção do Imposto
Sobre Serviços - ISS, será observado, no que couber, o disposto na Lei Complementar
n° 116, de 31 de julho de 2003.

CLÁUSULA SÉTIMA-DA VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência de 05 (cinco) n^ses, a contar da
data da sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA -DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo total para a execução dos serviços contratados é de 5 (cinco)
meses,a conter da data da assinatura deste instrumento, sendo:

- 3(três) meses para o desenvolvimento do Módulo I e 2(dois) meses para
a sua implementação assistida; e
- 5(cinco) meses para o desenvolvimento do Módulo II.
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
Para assinatura do Contrato a CONTRATADA prestará garantia no valor de

R$ 42.250,00(quarenta e dois mil, duzentos e cinquente reais), no prazo de 10(dez)
dias úteis, contados da data de assinatura deste instrumento, correspondente ao
percentual 2,5% (dois virgula cinco por cento) do valor global do CONTRATO, em
uma das modalidades definidas no § 1"do art. 56, da Lei n"8.666/93.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia,
para corrigir imperfeitas na execução do objeto deste CONTRATO, ou para reparar
danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, ou de preposto seu, ou,
ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou
omissões.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva
aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela
CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA -A garantia prestada será retida definitivamente, int^ral ou
pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem
prejuízo das penalidades caJsiveis.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia será restituída, automaticamente, ou por
solidtação, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais,

inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos^^^^s à CONTRATANTE

ou a terceiros, na execução do objeto deste CONTRATÇ^
Ai./

ov.
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CLÁUSULA DÉCIMA-DA FISCALIZAÇÃO

X;

A execução do Contrato, nos termos do § 1° do art. 67 da lei n° 8.666/93,
será acompanhada e fiscalizada por servidor especificamente designado, por Portaria do
Subsecretário de Assuntos Administrativos, como Representante da Administração, que

anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
objeto do presente contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados, e atestará as notas fiscais/faturas de serviço, para fins de
pagamento.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para o acompanhamento e fiscalização do contrato
serão utilizados, no que couber, os instrumentos de controle dispostos no art 34 da
IN n*> 02/2008.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As decisões e providêndas que ultrapassarem a
competência do representante, deverão ser solidtadas ao seu gestor, em tempo hábil
para a adoção das medidas que se fizerem necessárias.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A Administração, devidamente representada na forma
desta Cláusula, poderá rejeitar, no todo, ou em parte, o objeto contratado, sem ônus
para o MEC. se executados em desacordo com as especificações estabeleddas no
Termo de Referênda e seus anexos, neste Contrato e na sua proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
O recebimento do objeto dar-se-á conforme o disposto no artigo 73, indso I
e seus parágrafos, da Lei n** 8.666/93. compreendendo duas etapas distintas a seguir
discriminadas;

a) provisoriamente, no prazo de 03(três) dias corridos a partir do recebimento do

produto, mediante termos próprios, para efeito de posterior verificação da conformidade
dos serviços espedficados neste Projeto Básico, observado o disposto nos artigos 69,
73 e 76 da Lei n° 8.666/1993.

b) definitivamente, no prazo de 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento
provisório, mediante atesto de nota fiscal, após a verificação da qualidade e quantidade
dos bens e conseqüente aceitação, observados os artigos 69, 73 e 76 da Lei n**
8.666/1993.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de
Recusa e Devolução, no qual se consignarão as desconformidades com as
especificações. Nesta hipótese, o item, objeto deste Contrato, será rejeitado, devendo
refeito no prazo de 05 (cinco) dias, quando se realizarão novamente as verificações em
conformidade do produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTECTUAL DOS
PRODUTOS.

Serão de propriedade da contratante os produtos desenvolvidos, indusive
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permititóp^;^Qtratante distribuir,

alterar e utilizar os mesmos sem limitações, bem conFià^SS^^^ espedficações
/O.
'o.

/í;
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técnicas, da documentação produada e congêneres, e de todos os demais prodiitei^T;;:;^
gerados na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exiàtal-- ■

autorização expressa da contratante, sòb pena de multa, sem prejuízo das sanções ci\ris
e penais cabíveis

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, poderão ser
aplicadas ao inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da Lei n."
8.666/93,sem prejuízo da aplicação das penas constantes dos artigos 89 a 99 do citado
diploma legal.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Pela inexecução totel ou parcial dos serviços objeto da
contratação, sem prejuízo das demais sanções regulamentares previstas, a contratada
estará sujeito à aplicado de multa de mora, no percentual de 1% (um por (^nto),
calculada sobre o valor total do objeto do contratado, por dia de inadimplência, até o
limite de 10 dias, quando, então, inddirá em outras cominações legais, respeitados os
direitos do contraditório e da ampla defesa.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A multe deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez)dias corridos, a conter da date do recebimento da comunicação enviada pelo MEC.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os valores das multes de mora poderão ser
des(x>ntedas da garantia confratual e/ou da Note Fiscal, no momento do pagamento ou
de créditos existentes no MEC em relação à Contratada, na forma da lei, respeitados os
princípios da ampla defesa e do contraditório.

SUBCLÁUSULA QUARTA - As multes e outras sanções aplicadas só poderão ser
relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Secretário
Executivo do MEC,devidamente justificado.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Pela inexecução totel ou parcial do objeto do contrato, a
depender da gravidade do ato praticado, a Administração poderá optar pela aplicação da
pena de Advertência, nos termos do inciso I do art 87 da Lei n° 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SEXTA - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF,
e no caso de suspensão a contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem
prejuízo das multes previstes neste instrumento e das demais cominações legais.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - As sanções previstes nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei
8.666/93 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo,
facultada a detesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5(dnco)
dias úteis.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será
assegurado à contrateda o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA -DA RESCISÃO

A inexecução totel ou parcial do objeto deste CO^TI^TO enseja sua
rescisão, de conformidade com os Artigos 78 e 79 da Lei n.°
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CLÁOSULA DÉCIMA-QUSMTA -DA PUBLICAÇÃO
O presente CONTRATO será publicado, por extrato, no Diário Oficial da
União, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n" 8.666/93, correndo as
despesas ás expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCiíyiA-SEXTA - DO FORO
O Foro do presente CONTRATO é o da Justiça Federal, Seção Judiciária
de Brasília/DF.

E por assim, por estarem de pleno acordo, assinam o presente
instrumento, em 02(duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na
presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Brasília

de 2010

VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA

CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTESUXUNHAS:

NOM

OME

Francisco Torres de Sá
ident. N* 6633-8

CORECON -1* Reg,

ij&ina página do contraio de pn^ajâo de savços que entre 3firmem a Uraão, representada pelo fSnistêrio da Educação, e a
Hindação G^uSo Vargas,
é a prests^o dte serviços para elaboar e^dos técnicos para a impl^entação dos prq^os
de estruturação do núdeo de integraçãa gerencial das ações estratégicas e da revisão e aperfeiçoamento do processo gerencial de
meStona das aquisições ás bens e de serviços.

Oj^

i^(/. 2^
lO

u.

10

^

t y

V

