MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Coordenação Geral de Recursos Logísticos, Aquisições e Convênios.
Coordenação de Recursos Logísticos.

PROCESSO N.º 23036.0002118/2016-36
CONTRATO Nº 37/2016.

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 37/2016,
POR INTERMÉDIO DO (A) INSTITUTO
NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA –
INEP E A EMPRESA IMASTER
SERVIÇOS LTDA – ME.

O INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO
TEIXEIRA – INEP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, com sede no
Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 04, Lote 327 – Edifício Villa Lobos, na cidade de
Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 01.678.363/0001-43, neste ato representado pelo sua
Diretora de Gestão e Planejamento, Sra. EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS,
nomeada pela Portaria/CCPR nº 378, de 14/04/2016, publicada no DOU de 15/04/2016,
inscrita no CPF nº 324.838.131-00, doravante denominada CONTRATANTE, e a IMASTER
SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.048.341/0001-65, sediada na QS
401 – CONJUNTO G – LOTE 06/07 – SALA 204 A – SAMAMBAIA NORTE, em
BRASÍLIA/DF – CEP: 72.319-527, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representado pelo Sócio o Sr. CLAUDOALDO ALMEIDA PEREIRA, brasileiro, casado
em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Pombal – PB, portador do
CPF: 781.540.141-49, e da Carteira Nacional de Habilitação nº 00086893993, expedida pelo
DETRAN/DF em 12/12/2011, residente e domiciliado na QR 102, conjunto 02, lotes 1 a 3,
Bloco “D” apartamento 1602, Samambaia Sul, Brasília – DF, CEP: 72.300-603, tendo em
vista o que consta no Processo nº 23036.0002118/2016-36 e em observância às disposições da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de
2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão
nº 14/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O

objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de locação de veículos,
em âmbito nacional, exceto o Distrito Federal, para o transporte de servidores em serviço,
incluindo combustível e motorista devidamente habilitado, sem franquia de
quilometragem, com vistas a atender às eventuais necessidades deste Instituto, que serão
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e
à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.2.

1.3. Objeto

da contratação:

REGIÃO

ITEM

Centro Oeste
(exceto DF)

3

Centro Oeste
(exceto DF)

9

TIPO
Veículos de
Serviços
Comuns
Veículo
Executivo
TOTAL

ESTIMATIVA DE
DIÁRIAS - ANUAL

VALOR ESTIMADO
ANUAL

100

R$ 78.000,00

12

R$ 9.600,00
R$ 87.600,00

1.4. A

quantidade acima mencionada é mera estimativa, razão pela qual não poderá ser
exigida, nem considerada como valor para pagamento mínimo.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O

prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na
data de 30/11/2016 e encerramento em 29/11/2017.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1.
reais).

O valor total da contratação é de R$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos

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, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As

despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2016, na classificação abaixo:

Ação: 2000
Fonte: 0112
Elemento de Despesa: 339033
Nota de Empenho: 2016NE800814
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O

prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Edital.
6. CLÁUSULA SEXTA – INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE
6.1. O

preço é fixo e irreajustável.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A

CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 1.752,00 (um mil e setecentos e
cinquenta e dois reais), correspondente a 2,0% (dois por cento) de seu valor total, no
prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital.
8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO
8.1. O

regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As

obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1. As

sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. 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,

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do
Edital.
11.2. Os

casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A

CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O

termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É

vedado à CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais

alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº

8.666, de 1993.
13.2. 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.
13.3. As

supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os

casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990
– Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá

à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. O

Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça 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.
Brasília, 30 de novembro de 2016

EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS
CLAUDOALDO ALMEIDA PEREIRA
Diretora de Gestão e Planejamento do INEP
Sócio da Empresa IMASTER SERVIÇOS LTDA ME

TESTEMUNHAS:

_________________________________
Nome:
CPF:

_________________________________
Nome:
CPF:

