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Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300
Fone: (84) 400~-0750

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO Nº 013/2019PROAD/IFRN,

CELEBRADO

ENTRE

O

INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN E A FUNDAÇÃO
DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DO RN - FUNCERN.

o INSTITUTO FEDERAL

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE

DO NORTE - IFRN - CAMPUS

EAD, pessoa jurídica de direito público, de caráter

autárquico, vinculado ao Ministério da Educação e do Desporto, com sede situada na
Avenida Senador Salgado Filho, nº. 1559, Bairro Tirol, Natal/RN, CEP: 59.015-000, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 10.877.412/0010-59, doravante denominado CONTRATANTE, neste
ato representado pelo Diretor-Geral do campus

Natal-Central, JOSÉ ARNÓBIO DE

ARAÚJO FILHO, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF sob o nº 761.031.024-72,
e, de outro lado, a FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DO RN ....FUNCERN, ente de direito privado, sem fins lucrativos, com sede

à Avenida Senador Salgado Filho, nº. 1559, Bairro Tirol, Natal/RN, CEP: 59.015-000, inscnta
no

CNPJ/MF

sob

o

nº

02.852.277/0001-78,

doravante

denominado

simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr. JAIRO
JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº. 039.405.784-87, e, tendo em
vista

o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23057.010944.2018-72,

RESOLVEM DE COMUM ACORDO, CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO Nº 013/2019PROAD/IFRN, resultante da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2018 - UASG 158369, o que
fazem mediante os seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento de avença é a Contratação da Fundação de Apoio à
Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte - FUNCERN para
auxiliar na execução do Projeto Alvorada: Inclusão social e produtiva de pessoas egressas
do sistema prisional, no Campus Educação a Distância na cidade de Mossoró, voltado à 30
(trinta) pessoas egressas do sistema prisional, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 18 (dezoito) meses, com termo
inicial em a data de assinatura do presente instrumento contratual, podendo ou não ser
prorrogado a critério da Administração, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$ 664.059,00 (seiscentos
cinquenta

e sessenta

e quatro mil

e nove reais), com o pagamento dos serviços sendo efetuado em 02 (duas)

parcelas conforme abaixo:
a) R$ 332.029,50 até 31 de março de 2019,
b) R$ 332.029,50 até 31 de julho de 2019
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, despesas operacionais, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. A CONTRATADA declara que os preços propostos para a execução dos serviços
contratados levaram em conta todos os custos, taxas, impostos, despesas e demais
obrigações legais para o cumprimento integral das disposições contratuais até o termo final
do presente contrato, não cabendo, revisão de preço, reajuste e repactuação, sejam a que
título for.
3.4. O valor do item 3.1 é irreajustável.
CLÁUSULA

QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas previstas neste Contrato ocorrerão

à conta dos recursos oriundos da Nota

de Crédito 2018NC000014 descentralizadas pelo Departamento Penitenciário Nacional
(UASG 200324) - no exercício de 2018, no PTRES 109312, FONTE 0318033901,
NATUREZA DE DESPESA 339039, PI DP099020UGG, UGR 200324.
CLÁUSULA

QUINTA: PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da
apresentação da Nota FiscallFatura pela CONTRATADA.
5.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
FiscallFatura apresentada pela CONTRATADA,

que conterá o detalhamento dos serviços

executados.
5.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados.
5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a CONTRATADA

providencie as medidas saneadoras. Nesta

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ónus para o CONTRATANTE.
5.4. Nos termos do anexo XI da Instrução Normativa SEGES/MPDG n° OS/2017, será

efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:
5.4.1. não produziu

os resultados

acordados;

5.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;

5.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
5.5. Antes do pagamento,

o CONTRATANTE

realizará consulta on line ao SICAF e, se

necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da
CONTRATADA,

devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de

pagamento.
5.6. Quando do pagamento, não será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, considerando a imunidade prevista no artigo 150,
VI, c, da Constituição Federal.
5.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável, ressalvando
desde já a imunidade da CONTRATADA.
5.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento

bancário indicado pela CONTRATADA

e

específica do projeto, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

5.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
5.9. O CONTRATANTE

não se responsabilizará

efetuada pela CONTRATADA,

por qualquer despesa que venha a ser

que por ventura não tenha sido acordada no contrato.

5.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,

desde que a CONTRATADA

não

tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista
para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

IEM = I x N x Vpl
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

II =

(6/1~~~

I

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
CLÁUSULA
OBRIGAÇÕES

SEXTA:

DO REGIME

DE EXECUÇÃO,

RECEBIMENTO,

DIREITOS

E

DAS PARTES

6.1. A Reitoria do IFRN está localizada na Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, nº. 1692, Bairro
Tirol, CEP: 59015-300, Natal/RN.
6.2. A contratação para execução do Projeto de Extensão, conforme Termo de Referência
em anexo a este Contrato, seguirá as regras disciplinadas na Lei nº. 8.958/1994, na Lei nº.
13.243/2016, no Decreto nº. 7.423/2010 e no Decreto nº. 8.241/2014.
6.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações

constantes

corrigidos/refeitos/substituídos

neste

Termo

no prazo fixado

de

Referência,

pelo fiscal

do contrato,

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
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6.5. SÃO OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA;

6.5.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência
e em sua proposta;
6.5.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6.5.3. Responsabilizar-se pela contratação, fiscalização e pagamento do pessoal necessário
à execução do objeto do presente contrato, de acordo com o Cronograma de Atividades do
Termo de Referência;
6.5.4. Responder pelos prejuízos causados ao CONTRATANTE

em razão de culpa ou dolo

de seus empregados em prepostos;
6.5.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade ao CONTRATANTE;
6.5.6. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
6.5.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.5.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do

contrato;
6.5.9. Conceder bolsas de ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação pelas
fundações de apoio, com fundamento na Lei nº. 8.958/1994, ou no art. 9º, § 1º, da Lei nº.
10.973/2004, observadas as condições disposta no Decreto nº. 7.423/2010, assim como
com base nos ditames da Lei nº. 13.243/2016.
6.5.10. Fornecer passagens aéreas e pagamento de diárias ao pessoal envolvido com a

realização do projeto, conforme Termo de Referência;
6.5.11. Proceder à contratação de serviços e aquisição de bens de acordo com os

parâmetros estipulados pelo Decreto nº. 8.241/2014.
6.5.12. Fazer a gestão individualizada

dos recursos

específicos

vinculados

ao projeto;

6.5.13. Manter e movimentar os recursos financeiros por meio da conta única vinculada ao

projeto;
6.5.14.

Prestar contas sob os aspectos contábeis, de legalidade, efetividade e

economicidade do projeto objeto deste contrato, bem como publicar os documentos
referentes à prestação de contas no sítio mantido pela CONTRATADA na rede mundial de
computadores - internet.
6.6. SÃO OBRIGAÇÕES

DO CONTRATANTE:

6.6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,

de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
6.6.2. Garantir à CONTRATADA

as condições necessárias para a execução dos serviços

contratados;
6.6.3. Notificar a CONTRATADA

por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no

curso da execução do projeto de pesquisa, fixando prazo para a sua correção;
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6.6.4. Pagar

à CONTRATADA o valor resultante da prestação do projeto de pesquisa, no

prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;
6.6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida

pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SETIMA: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

DA EXECUÇÃO:

7.1. 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 ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73
da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
7.2. O representante do CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
7.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos

critérios previstos neste Termo de Referência.
7.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no
art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.
7.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar

à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais
previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA

que contenha a relação

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.
7.7. O representante do CONTRATANTE

deverá promover o registro das ocorrências

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas

neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520,
de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto n° 5.450, de 2005, a CONTRATADA
que, no decorrer da contratação:
8.1.1. não executar total ou parcialmente o contrato;
8.1.2. apresentar documentação falsa;
8.1.3. comportar-se de modo inidôneo;
8.1.4. cometer fraude fiscal;
8.1.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

8.2. A CONTRATADA

que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:8.2.1.
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a CONTRATANTE;
8.2.2. multa moratória de até 1% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraco
injustificado

sobre

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

8.2.3. multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;

8.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória,

no mesmo percentual do

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

8.2.3.2. a multa compensatória pode ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor
cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

8.2.4. Suspensão

de licitar e impedimento

de contratar

com

o órgão

ou entidade

com

consequente

CONTRATANTE, pelo prazo de até dois anos;
8.2.5.

impedimento

de

descredenciamento

licitar

e

contratar

com

a

União

o

no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

8.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
enquanto perdurarem os motivos determinantes

Pública,

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 o CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

8.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

8.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

8.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
8.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
8.4. A aplicação
administrativo

que

de qualquer
assegurará

das

penalidades

o contraditório

previstas

realizar-se-á

e a ampla

defesa

em

processo

à CONTRATADA,

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº
9.784, de 1999.

8.5. 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 ao

CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade.
8.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos a favor da União, ou deduzidos da garantia, ou aincia,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente;

8.6.1. Caso o CONTRATANTE determine a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
8.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso de multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA

NONA: DA RESCISÃO

9.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78

da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetas ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetas e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 10 do art.
67 desta Lei;
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10 do art. 65 desta Lei;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato.
XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.2. Os casos de rescisão contratual

serão formalmente

motivados,

assegurando-se

à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.9.3.A CONTRATADA reconhece os
direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº
8.666, de 1993.
9.4.0 termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
9.4.1. Balanço dos eventos contratuais
9.4.2. Relação dos pagamentos
9.4.3. Indenizações
CLÁUSULA

já cumpridos

já efetuados

ou parcialmente

cumpridos;

e ainda devidos;

e multas.

DÉCIMA: DAS VEDAÇÕES

10.1. É vedado

à CONTRATADA:

10.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
10.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento
CONTRATANTE,

por parte do

salvo nos casos previstos em lei.

10.1.3. subcontratar o objeto desde contrato administrativo.
CLÁUSULA

DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.
11.1.1. 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.
11.1.2. 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.
11.1.2. O preço
CLÁUSULA

é fixo e irreajustável.

DÉCIMA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO

12.1. Incumbirá

ao CONTRATANTE

providenciar

a publicação

deste

instrumento,

por

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº. 8.666, de 1993.
CLÁUSULA

DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado
do Rio Grande do Norte - para nele serem dirimidas todas as dúvidas e controvérsias que
não encontrem solução por acordo entre as partes, sendo este foro irrenunciável
CONTRATANTE,

pelo

diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Para

firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
CLÁUSULA

DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

14.1 E assim, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o presente Termo
Contratual, em duas (02) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

14.2. Serão aplicadas para a execução deste contrato as normas da Lei nº. 8.666/93,
especialmente para os casos omissos.
Natal/RN, 14 de fevereiro de 2019

JOSÉ ARNÓBIO DE ARAÚJO FILHO
Diretor-Geral do campus Natal-Central

CONTRATANTE

~
Representante Legal

CONTRATADA
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