
. .  

r r 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

PCTT 004 01 001 

CONTRATO N. 0021/2014, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LAVANDERIA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 1a 
REGIÃO, E A LVX COMÉRCIO E 
SERVIÇOS L TOA. 

Aos 05 dias do mês de junho de 2014, as partes abaixo qualificadas celebram o 
presente contrato, com observação ao constante no Processo Administrativo 
7.562/2013- TRF e com fundamento na Lei 10.520/2002, Decreto 5.450/2005; Lei 
Complementar 123/2006; Decreto 6.204/2007; Lei 8.666/1993 e suas alterações; 
Pregão Eletrônico 049/2013; demais disposições regulamentares e mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, 
com registro no CNPJ/MF n. 03 658.507/0001-25 e sede no 
SAU/Sul, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Supenores, 
Brasília, doravante dencmmado CONTRATANTE. neste ni.u 

representado por sua diretora da Secretana de Administração 
MARIA CRISTINA TURNES, brasileira. CPF n 265.526 63 l -
53, RG n .  699.440 - SSP/DF, residente e domiciliado nesta 
Capital. 

CONTRATADA: LVX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscnta no CNPJ/MF 
07.340.740/0001-16, com sede na Rua 6, n° 356, Sala 09, 
Quadra 52, Lote 46, Setor Central, Goiânia/GO, CEP: 74 023-
030, tel. 62-3924-4446, 62-9946-5679, lvxltda@qmall com. 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado 
por IGOR LAMANTE MONTIEL, brasileiro, RG 4913646 -
DGPC/GO e CPF 024.216.841-88, residente e domiciliado em 
Go1ân1a/GO. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto deste contrato consiste na orestação de serv1ços de lavagem 13 
passagem de roupas utilizadas nos serviços médico, odontológico. 
fisioterápico e no berçário, instalados no Ed. Dona Marta XVIII e Anexo I do 
Contratante, conforme especificações contidas neste instrumento. 

2. DA FINALIDADE 

2.1 A finalidade deste contrato é prover o setor médiCO, odon�cu� 
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fisioterápico e o berçário do Contratante dos serviços de lavagem e 
passagem de roupas no intuito de se manter a rouparia em perfeitas 
condições de higiene. 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Por este instrumento. a Contratada obriga-se a: 

3.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e 
obrigações sociais previstos na legislação soc1al e trabalhista em 
v1gor, obrigando-se a saldá-los na época própria. vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vinculo empregatlc1o com o 
Contratante. 

3.1.2 Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais 
resultantes desta contratação. 

3.1.3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo quando 
da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado 
pelo Contratante. 

3 1.4. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação especifica de ac1dentes do trabalho. 
quando forem vitimas os seus empregados no desempenho dos 
serviços ou em conexão com ele, ainda que ocorndo nas 
dependências do Contratante. 

3.1 5. Arcar com o pagamento de eventua1s multas aplicadas por 
quaisquer autondades federais, estaduais, municipais/dístntal em 
consequência de fato a ela imputável e relacionado com o 
fornecimento objeto deste contrato. 

3.1 6. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, 1nclumdo 
despesas judiciais e honorános advocatícios, resultantes de ações 
judiciais a que o Tribunal for compelido a responder em decorrênc1a 
deste contrato. 

3.1.7. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obngações assumidas. todas as condições ex1gidas no mstrumento 
convocatório para a contratação. 

3.1.8. Manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, 
quando em trabalho nas dependências do Contratante, sujeitos às 
suas normas internas (disciplina, segurança), porém sem qualquer 
vinculo empregatício com o órgão. 

3.1.9. Substituir no prazo definido pelo gestor e após recebrmento de 
comunicação escrita do Contratante, qualquer empregado que seJa 
considerado inconveniente à boa ordem. que não observe as 
normas mternas do Contratante. não atenda ás determmaçoes d;;� 
fiscalização do Contratante ou 1mpeça a sua atuação.� � 
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3.1.1 O. Prestar os serviços na forma estabelecida neste instrumento, 
observando as normas legais a que está sujeita para o cumprimento 
deste contrato. 

3.1.11. Manter elevado padrão de qualidade dos serv1ços prestados. 

3.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as 
reclamações a respeito da qualidade do serviço prestado 

3.1.13. Comun1car ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer 
Irregularidade verificada durante a execução do serviÇO, para a 
adoção das medidas necessárias à sua regulanzação 

3.1.14. Acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no 
que tange ao cumprimento do objeto deste Contrato. 

3.1.15. Informar o nome, cargo, telefone e e-ma11 do responsável pela 
empresa para os contatos oficiais com o Contratante, bem como do 
técnico encarregado pelo recolhimento e devolução da roupana, 
objetivando contatos administrativos e técn1cos. 

3.1.16 Usar exclusivamente Instrumentos e ferramentas com certificado do 
lnmetro para realizar os serviços objeto deste Contrato. 

3.1.17 Comunicar expressamente ao gestor do contrato qualquer 
anormalidade ou problema detectado de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários, além das providências 
adotadas e/ou a serem adotadas, a estimativa de prazo para 
solução, o nome do técnico responsável pelas informações e o 
telefona para contato, em caso de dúvidas ou necessidades. 

3.1 18 Emitir nota fiscal mensal discriminando os serviços realizados. 

3.1 19 Não subcontratar, no total ou em parte, os serv1ços objetos desta 
contratação. 

4. DAS VEDAÇÕES 

4.1. Considerando que é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de 
contrato de prestação de serviços COIII empresa que incorra nas vedações 
cont1das no art. 3° da Resolução 7/ 2005 e art 4° da Resolução 156/2012, 
ambas do Conselho Nacional de Justiça, nos termos deste Contrato, quando 
solicitado. a Contratada deverá apresentar declaração expressa em que 
conste: 

4.1 1. 

4.1.2. 

Que não possui empregados que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Contratante. 
Que não tem entre seus empregados, colocados á disposição do 
Contratante, para o exercício de função de chefia, pessoas que 

�� 
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incidam na vedação dos arts 1 o e 2° da Resolução 156/2012-
Conselho Nacional de Justiça. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1. Por este instrumento, o Contratante obriga-se a: 

5.1 .1. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada 
possa cumprir o objeto deste Contrato. 

5. 1.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, necessários à execução dos serviços contratados. 

5.1.3. Comunicar à Contratada qualquer irregulandade verificada na 
execução dos serviços, determinando a adoção das medidas 
necessárias à solução dos problemas. 

5. 1.4. Assegurar aos empregados da Contratada o acesso ás instalações 
onde serão executadas as entregas, respeitadas as normas 1nternas 
(disciplina, segurança) do Contratante. 

5.1.5. Conferir as peças a serem entregues á Contratada, bem como as 
peças devolvidas após a realização do serviço, notificando quaisquer 
danos e/ou extravios de peças, devolvendo aquelas cujo serviço 
estiver inadequado. 

5. 1.6. Disponibilizar balança para pesagem da rouparia a ser encaminhada 
para lavagem. 

5. 1.7. Designar servidor ou comis5Jo para acompanhar e fiscalizar o 
cumprimento deste Contrato. 

5 1 8 Acompanhar e fiscalizar. rigorosamente, o cumpnmento deste 
Contrato. 

5.1.9. Exigir, sempre que necessária, a apresentação, pela Contratada, da 
documentação comprovando a manutenção das condições que 
ensejaram a sua contratação. 

6. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. A execução do objeto deste instrumento contratual será acompanhada e 
fiscalizada por servidor ou comissão designada pelo Contratante. 

6.2 O servidor ou comissão de que trata o subitem 6 1 desta cláusula deverá: 

6.2.1. 

6.2.2. 

tHF t• RfC.IAn tp 1� � 

Manter registro de ocorrêncié'!., relacionadas com a execução do 
contrato, determinando todas as ações necessárias para a 
regularização das faltas ou defeitos. 

Receber, atestar e autorizar os documentos da despesa, quando 
comprovada a fiel e correta prestação dos serviços, para fins de 
pagamento. 

v � 
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6.2 3 Comunicar, formalmente, 1rregulandades cometidas passíveis de 
penalidades, bem como efetua- as glosas na Nota Fiscal/Fatura. 

6.2.4. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua 
responsabilidade e verificar o cumprimento mtegral da execução do 
seu objeto. 

6.2.5. Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de 
modificação contratual. 

6.2.6. Manter registro de aditivos. 

6.2 7. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escnto, as 
situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas 
contratuais, para adoção dos procedimentos necessános a aplicação 
das sanções contratuais cabíveis, resguardados os princípiOS do 
contraditório e da ampla defesa, bem como as situações que ex1jam 
alterações contratuais, p2�a autorização e dema1s providências à 
celebração do termo aditivo. 

6.2.8 Anotar em registro próprio todas as ocorrênc1as relacionadas com a 
execução dos serviços contratados, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

6.2 9 Conferir a nota fiscal mensal, quantidade de peças 
lavadas/passadas, bem como o valor dos serviços realizados. 
atestando o e encaminhando para pagamento. 

6.2.10. Avaliar a qualidade dos serviços prestados pela Contratada e 
conferir as entregas e devoluções das peças, notificando a 
Contratada, por intermédio dos meios hábeis de comunicação 
(ofício, fax, e-mail), por telefone ou pessoalmente, sem prejuízo da 
posterior formalização, por quaisquer danos. extravios de peças e 
devolvendo aquelas cujo serviço for considerado não satisfatório. 

6.2.11. Aprovar previamente qualquer peça destinada à substitUição. 

6.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou 
comissão deverão ser solicitadas ao seu supenor hierárquico em tempo háb1l 
para a adoção das medidas convenientes. 

7. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7. 1 Os serviços de coleta/recebimento e entrega de roupa ria serão realizados 
em dias úteis, no horário das 8 às 19h. 

7.2. A Contratada deverá coletar as peças relacionadas no Anexo deste 
Contrato, a serem lavadas e passadas, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
contados do recebimento da ordem de serviço/solicitação do Contratante. 

7.2 1. No ato da coleta/recebimento. a roupa ria deverá ser pesada na 
presença do Contmtante, em l:iUas dependências, podendo ser 
utiliLada a balança da Contratada, devidamente certificada pelo 

.. , ... � ···-� � '& 
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INMETRO, de acordo com a Portaria INMETRO n.0 236/1994. 

7 .3. A Contratada deverá entregar, separadamente e no prazo máx1mo de 5 
(cinco) dias contados da coleta, as peças devidamente lavadas, passadas e 
em perfeito estado, sem manchas, nos loca1s de coleta apontados neste 
Contrato. no prazo pelo Contratante. Se houver necessidade, poderão ser 
utilizados produtos específicos para retirada de manchas 

7 .3.1. A Contratada deverá conferir .i' mtamente com o servidor designado 
pelo Contratante, na ocas1ão da entrega das peças, a quantidade 
entregue e se o serviço está satisfatório. 

7.3.2. No ato da coleta/retirada das peças deverá ser verificado se ex1ste 
peça danificada. Nesta hipótese, deverá ser registrado na ordem de 
serviço. 

7 4. A coleta e entrega das peças mencionadas no subitem 7.2 deverá ocorrer na 
01v1são de Assistência á Saúde, no Ediffcio Dona Marta XVIII. térreo, na 
Praça dos Tribunais Superiores, quadra 02, lote 7, entradas A e B (setor 
médico/odontológico e berçário, respectivamente), e no Ed. Anexo I. na 
Praça dos Tribunais Superiores, quadra 01, bloco C, 1.0 subsolo (setor 
fisioterápico), nos dias estipulados pelo Contratante, devendo, na ocas1ão, 
verificar se existe peça danificada. Caso haja, deverá constar uma 
observação na ordem de serviço. 

7.5 Caso ocorra motivo que justifique um prazo maior, este deverá ser 
comunicado expressamente ao Contratnnte, com as justificativas 
pertmentes, para serem analisadas e autonzadas. 

7 .6. A rouparia deverá ser recolhida e devolvida em perfeito estado. 

7.7. Caso as peças não estejam devidamente lavadas, passadas ou estiverem 
manchadas, a Contratada deverá refazer, sem ônus para o Contratante. os 
serviços não aceitos, no prazo máximo de 1 (um) dia contado da data de 
devolução das peças 

7 8. Caso as peças estejam danificadas a Contratada deverá repô-las no prazo 
máx1mo de 3 (três) dias. contados do recebimento da notificação, sem ônus 
para o Contratante. 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. A despesa com a execução do presente Contrato correra a conta dos 
recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho 
02061056942576012 e Elemento de Despesa 33.90.39. 

8 2 Foi emitida a Nota de Empenho 2014NE800449, em 29/05/2014, no valor 
de R$ 16.507,80 (dezesseis mil quinhentos e sete reais e oitenta 
centavos), para atender as despesas oriundas desta contratação. 

9. DO PREÇO 

9 1. Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato o Contratante pagará á � 
'"' ,,.,� ... M 

� � 
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Contratada os preços, por unidade, discriminados no Anexo deste contrato. 

9.2. Os quantitativos discriminados neste contrato são estimados. Somente serão 
pagos os serviços efetivamente executados, limitados ao valor anual 
estimado da contratação. 

9 3 Para a presente contratação estima-se o valor anual de R$ 16.507,80 
(dezesseis mil quinhentos e sete reais e oitenta centavos). 

9.4. Nos preços constantes no Anexo deste Contrato estão compreendidas todas 
as despesas concernentes à prestação dos serviços objeto desta 
contratação tais como transporte, mão de obra, impostos, encargos soc1a1s, 
trabalhistas, prev1denc1ários. fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de 
seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam 
indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação. e Já 
deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos. 

10. DO PAGAMENTO 

1 0.1. A Contratada deverá apresentar a nota fiscal, a partir do 1°(primeiro) dia útil 
subsequente ao mês em que ocorreu a prestação dos serv1ços. que 
consignará valores em reais e discnmmará o mês em que os serv1ços foram 
executados. 

1 O 2. O atesto deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data do recebimento da nota fiscal, devidamente protocolizada/recebida 
no setor competente do Contratante. 

10.3. O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia útil, a contar da data do 
atesto do documento de cobrança. 

1 O 4. Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 10.3 desta Cláusula. não 
ocasionado por culpa da Contratada, o valor dev1do será corngido 
monetariamente, pelo lndice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 
relativo ao período compreendido entre a data do venc1mento do prazo para 
pagamento e a da sua efetivação. 

1 0.5. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante. 
acompanhado da respectiva memóna de cálculo e do respect1vo documento 
de cobrança. 

1 0.6. Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, med1ante ordem 
bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária 
para pagamento de faturas com código de barras, desde que satisfeitas às 
condições estabelecidas neste contrato. 

10.7. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem 
bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de 
forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que 
se refere às retenções tributárias. 

10.8. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que 
desaprove a liquidação da despesa, esta ficará pendente, e o pagamento. 

�� 
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interrompido até que a Contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, nesse caso, quaisquer ônus por parte do 
Contratante 

1 0.9. O pagamento será retido ou glosado, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
quando: 

1 0.9.1. O contratado não produzir os resultados, deixar de executar. ou não 
executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas 

1 0.9.2. O contratado deixar de utilizar matena1s e recursos humanos 
exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou 
quantidade inferior á demandada. 

1 0 .9.3. Se por qualquer motivo alhe1o à vontade do Contratante for 
paralisada a prestação dos serviços, sendo que o período 
correspondente não gerará obrigação de pagamento. 

10. 1 O. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a eventuais multas, inclusive aquelas em processo de 
apuração, ou indenizações, dev1das pela Contratada, nos termos deste 
Contrato. 

1 O 11. Os pagamentos estarão sujeitos á retenção na fonte dos tributos. conforme 
legislação vigente. 

12. DA VIGÊNCIA 

12 1 O presente instrumento entra em vigor a partir de 05/06/2014, tendo seu 
térm1no previsto para 05/06/2015. 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13. 1. Em caso de descumprimento pela Contratada das obngações prev1stas 
neste instrumento, o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco 

anos, conforme o art. 7° da Lei n. 10.520/2002, regulamentado pelo art 
28 do Decreto n. 5.450/2005. 

13.1.1. As sanções previstas nas ai íneas "a" e "c" do subi tem 13. 1 poderão 
ser aplicadas JUntamente com a da alínea "b" do mesmo subitem 

13.2. O atraso injustificado no cumprimento dos prazos definidos nos subitens 7 .2. 
7 .3, 7 7 e 7.8 deste Contrato sujeitará a Contratada á multa diária de R$ 
70,00 (setenta reais), limitada a 3 (três) dias, por solicitação/ordem de 
serv1ço. 

13.3. Para quaisquer outras infrações contratuais, não mencionadas no sub1tem � 
13 2. a Contratada pagará multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por .p 

'"' ... -

�::ência, calculada sobre o valor total do contrato 

W'\. � 
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13.4. Para as obrigações em que não haja prev1são de prazo para a sua 
realização, o Contratante notificará a Contratada estabelecendo prazo para o 
seu cumprimento, e, vencido este prazo, a Contratada estará em mora, com 
a aplicação do disposto no subitem 13.3. 

13.5. A inexecução total ou parcial deste instrumento, por parte da Contratada. 
poderá ensejar a rescisão contratual, com cancelamento do saldo de 
empenho e a aplicação da multa no percentual de 15% {quinze por cento) 
sobre a parte não executada ou sobre o valor total contratado. 
respectivamente. 

13.6. Se em decorrência de ação ou om1ssao, que não resulte em 1nexecuçao 
parcial ou total do objeto contratado, o cumprimento da obrigação se tornar 
inútil em momento posterior, a Contratada estará sujeita á multa de 0,5% 
{cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato e por ocorrência, 
sem prejuízos das demais cominações contratuais e legais aplicáveis. 

13.7. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada. acompanhada 
de ped1do de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes. que altere 
fundamentalmente as condições deste contrato: ou que 1mpeça a sua 
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Admm1stração em 
documento contemporâneo à sua ocorrência. 

13.7 .1. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para execução 
deverá ser encaminhada ao Contratante até o vencimento do prazo 
inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do 
Contratante a sua aceitação. 

13.7.2. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma 
disposta neste Contrato será prontamente indeferido, sujeitando-se a 
Contratada às sanções previstas neste instrumento. 

13.8. Vencidos os prazos sem o cumprimento da obrigação. o Contratante oficiará 
à Contratada, comunicando-lhe a data limite para fazê-la, sem prejuízo das 
multas prev1stas nos subitens 13.2 e 13.4, conforme o caso. 

13 9. Em quaisquer das hipóteses previstas nos sub1tens 13.2 e 13.4, transcorrido 
a data limite, a mora poderá ser acrescida de R$ 200,00{duzentos reais) 

13.1 O. As multas ou os danos/prejulzos apurados poderão ser descontados dos 
pagamentos porventura ainda devidos, ou recolhidos ao tesouro nacional. no 
prazo de OS(cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação, ou, 
ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. nos termos do artigo 86 da 
Let 8.666/93. 

13. 1 1  A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será 
precedida de regular processo adm1ntstrat1vo, assegurados o contrad1tóno e 
a ampla defesa � 

13 12. O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade � 
'"' ··��···�" ~ 
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rmposta à Contratada. 

14. DA RESCISÃO 

lO 

14.1. O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente este Contrato, 
na ocorrência de qualquer das situações previstas nos arts. 77, 78, rncisos I 
a XII e XVII, e 79, inciso I, da Lei 8 666/1993. 

14.2. Este instrumento poderá ser rescindido. amigável ou judicialmente. 
consoante disposto no art. 79, incisos 11 e 111, da Ler 8.666/1993. 

15. DA PUBLICAÇÃO 

15 1. O presente Contrato será publicado em forma de extrato. no O O.U, em 
conformidade com o Parágrafo Único do art. 61 da lei 8.666/1993. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envro de 
documentos (contrato e demais documentos) à Contratada será ferta pelo e
mail cadastrado no Comprasnet, ou outro que o substrtua, apontado 
formalmente pela Contratada. 

16.1.1. A Contratada responsabiliza-se pela manutenção do e-mail 
informado. 

16.1.2. A inobservância do disposto nesta cláusula não isenta a Contratada 
por ônus decorrente da perda de negócios em razão do não 
recebimento da comunicação/informação/notificação 

17. DO FORO 

17.1. Frca eleito pelas partes o foro federal, no Drstrito Federal, para drnmir 
quarsquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncra de 
qualquer outro. 

Por estarem às partes de acordo, assinam o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma. 

IHf t'R[OIAO ltll�-0' 
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ANEXO AO CONTRATO N. 0021/2014 

PLANILHA DE PREÇOS 

LOTE ROUPA PESO ANUAL VALOR 
ESTIMADO UNITÁRIO 

(Kg) (Kg) (R$) 
Campo 100 7_._QO 
Fronha 200 7,00 
Lençol de Solteiro 800 7,00 

1 Jaleco Manga Comprida 600 12,16 
1--

Toalha de Rosto 150 7,00 
---- -- ---

Bata 40 7,00 
Capa p/Bebê Conforto 30 6,06 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

fH:f t"Rt:G�•t•...Q1.fK 

li 

VALOR 
TOTAL (R$) 

700,00 
1.400,0�-
5.600,00 
7.296,00 

-- :::-1.050,00 
280,00 

---

181,80 
16.507,80 

-


