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TERMO ADITIVO
Processo nº 23036.002434/2016-16

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 16/2017

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
16/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO
O INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA –
INEP E, DE OUTRO A CAST INFORMÁTICA S/A.,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP, autarquia federal
vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei nº 9.448/97, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.678.363/0001-43, com sede no
Setor de Indústrias Gráﬁcas, Quadra 04, Lote 327 – Edi cio Villa Lobos, em Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor de
Gestão e Planejamento - Subs tuto, Sr. RENATO CARVALHO DA CRUZ, nomeado pela Portaria/CCPR nº 340, publicada no DOU de
06/05/2016 e com delegação de competência para a prá ca do ato administra vo deﬁnida pela nº 55 de 09/03/2015, publicada
no DOU de 10/03/2015, portador da Carteira de Iden dade nº 1.287.583, SSP/DF, CPF nº 774.551.421-53, com endereço no Setor
de Indústrias Gráﬁcas, Quadra 04, Lote 327 – Edi cio Villa Lobos, na qualidade de CONTRATANTE, doravante denominado INEP, e
do outro lado, a empresa CAST INFORMÁTICA S/A, sediada no SEP Norte, Quadra 504, Bloco “A”, no 100, salas nos 107 a 112 e 201
a 209 – CEP 70.738-900 – Brasília/DF, como CONTRATADA, qualidade pela qual passa a ser designada doravante, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 03.143.181/0001-01, neste ato, representada por seu Presidente, o Sr. JOSÉ CALAZANS DA ROCHA, portador da
Carteira de Iden dade n° 893.113 -SSP/MG, CPF/MF n° 098.795.606-04, residente e domiciliado em Brasília/DF, tendo em vista o
que consta no Processo nº 23036.0002434/2016-16 e em observância a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da
Instrução Norma va SLTI/MPOG nº 4, de 11 de setembro de 2014, da Instrução Norma va SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de
2008 e n.º 01 de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, da Norma va
Conjunta RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2013 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PREGÃO nº 07/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O Objeto do presente instrumento é a Prorrogação do Contrato 16/2017, por 12 (doze) meses, com a
consequente alteração das Cláusulas: SEGUNDA - DA VIGÊNCIA; TERCEIRA - DO PREÇO; QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e
SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas, conforme condições e especiﬁcações
con das no Projeto Básico e seus Encartes.
Parágrafo Primeiro - As indicações aos disposi vos da Instrução Norma va/SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008
referentes à gestão e ﬁscalização do Contratos passam a ser as equivalentes estabelecidas na Instrução Norma va/SEGES nº 05,
de 26 de maio de 2017, vigente desde 25/09/2017.
Parágrafo Segundo - O regime de ﬁscalização e de gestão contratual passará a ser de acordo com os procedimentos
estabelecidos nesse norma vo.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo Adi vo é de 12 meses, com início em 21 de Julho de 2018, podendo ser
prorrogado por sucessivos períodos subsequentes, a contar da data do contrato, qual seja, 21 de julho de 2017, até o limite de 60
(sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos, nos termos
do inciso II, do ar go 57, da Lei 8.666/93.
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
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2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.2. A CONTRATADA não tem direito subje vo à prorrogação contratual.
2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Adi vo, a ser subme do à
prévia apreciação jurídica.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor anual es mado da contratação é de R$ 5.002.733,83 (cinco milhões, dois mil setecentos e trinta e três
reais e oitenta e três centavos).
3.2. O valor acima é meramente es ma vo, de forma que os pagamentos devidos À CONTRATADA dependerão dos
quan ta vos de serviços efe vamente prestados.
3.3. 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 2018, na classiﬁcação abaixo:

PTRES

Fonte

Natureza
Subitem
Despesa

2000 138281

8108

33.90.40

2000 138281

8108

44.90.40

Ação

PI

NOTA DE EMPENHO

Itens da Licitação
de referência

Valor (R$)

07

VII17N0182N

2018NE800605

1

1.445.996,76

01

VII17N0182N

2018NE800606

2

Valor Total

727.729,98
2.173.726,74

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma
natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício ﬁnanceiro.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A Contratada, de acordo com o disposto no art. 56 da Lei nº 8.666/93, deverá prestar garan a, no prazo de 10
(dez) dias úteis contados da assinatura do 1º Termo Adi vo, no valor de R$ 175.095,68 (cento e setenta e cinco mil noventa e cinco
reais e sessenta e oito centavos), rela vos ao percentual de 3,5% (três inteiros, vírgula cinco por cento) do valor contratado.
Básico.

7.2. Os prazos e as modalidades de garan a admi das na presente contratação estão estabelecidas no Projeto

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGULAMENTAÇÃO
2.1. Desde que não representem a criação de nova obrigação ao contratado, no que se refere à gestão, ﬁscalização
dos contratos, aplicação de sanções e mo vos que levem à rescisão contratual, este contrato passa a ser regulado pela Instrução
Norma va SEGES nº 5, de 2017, na forma do parecer nº 06/2017/CPLC/PGF/AGU, revogando-se as cláusulas que lhes forem
contrárias.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO
2.1. 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.
4. CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO
4.1. Ficam ra ﬁcadas as demais condições expressas nas cláusulas do instrumento de contrato ora aditado,
especialmente em relação ao seu objeto, aos direitos e às obrigações das partes e à legislação que disciplina a matéria no âmbito
da administração pública federal.
5. CLÁUSULA QUINTA – FORO
5.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Termo Adi vo de Contrato será o da Seção
Judiciária do Distrito Federal - Jus ça Federal.
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5.2. E, estando assim justos e acertados, assinam as partes o presente instrumento via SEI, juntamente com 2
testemunhas abaixo qualiﬁcadas, que também o subscrevem para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília, julho de 2018.

RENATO CARVALHO DA CRUZ

JOSÉ CALAZANS DA ROCHA

Diretor de Gestão e Planejamento do INEP Subs tuto

Presidente e Representante legal da
empresa CAST INFORMÁTICA S/A.

Testemunhas

Nome
RG
CPF

Nome
RG
CPF

Documento assinado eletronicamente por José Calazans da Rocha, Usuário Externo, em 19/07/2018, às 19:59, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Renato Carvalho da Cruz, Diretor(a) de Gestão e Planejamento/Ordenador(a) de
Despesa, Subs tuto(a), em 20/07/2018, às 11:58, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Murilo Sergio Braga do Amaral, Servidor Público Federal, em 20/07/2018, às 15:03,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camilla Carnevale Ferreira, Coordenador(a), em 20/07/2018, às 15:38, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.inep.gov.br/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0242203 e o código CRC A52DE18F.

Referência: Processo nº 23036.002434/2016-16

SEI nº 0242203

https://sei.inep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=264306&infra_siste…

3/3

