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CONTRATO Nº 17/2017
Processo nº 23036.004031/2017-84

TERMO DE CONTRATO Nº 17/2017 QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO O INSTITUTO NACIONAL
DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO
TEIXEIRA – INEP E, DE OUTRO A GMR
INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA. - EPP, PARA OS
FINS QUE ESPECIFICA.

CONTRATO Nº 17/2017

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, Qd. 04, Lote 327, Edi cio Villa Lobos, na cidade de Brasília/DF,
CEP: 70610-908, na qualidade de CONTRATANTE, doravante denominado INEP, e do outro lado a GMR INTELIGÊNCIA DE
MERCADO LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.832.830/0002-04, sediada na Rua Dr Luiz Januário, 262, sala 201
- Saquarema/RJ - CEP: 28.990-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. EUGÊNIO ANTÔNIO
MAIA GIGLIO, portador da Carteira de Iden dade nº 08559521-5 IFP/RJ e CPF nº D19.710.597-14, tendo em vista o que
consta no Processo nº 23036.0004031/2017-84 e nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450,
de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das
Instruções Norma vas SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 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 n° 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 011/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. Contratação de en dade especializada para o desenvolvimento da Pesquisa de Controle de Qualidade do
Censo Escolar e operacionalização dos procedimentos de veriﬁcação in loco dos dados informados ao Censo Escolar de 2017.
contrato:

1.2. Quadro síntese do produto e subprodutos, com o prazo de entrega da a vidade a par r da assinatura do

Documento
D1 - Plano Logís co de Execução da Pesquisa.
D2 - Plano logís co do pré-teste.
D3 – Relatório de execução do pré-teste e deﬁnição dos
instrumentos ﬁnais de Coleta de Dados.
D4 - Estruturação do Banco de Dados.
D5 – Treinamento da Equipe Técnica.
D6 - Procedimentos Preparatórios do Trabalho de Campo.

Prazo de Entrega da a vidade a
par r da assinatura do Contrato
(dias).
40
40
80
80
110
125

D7 – Relatório da Pesquisa de Campo

185

D8 - Análise, conclusões e recomendações.

210

D9 – Workshop para apresentação dos resultados da
pesquisa.

230

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. A execução dos serviços será iniciada a par r da assinatura do contrato, conforme previsão do QUADRO 1 SÍNTESE COM A RELAÇÃO DOS PRODUTOS E RESPECTIVOS PRAZOS DE ENTREGA e será concluída com o recebimento
deﬁni vo dos produtos conforme item 4.2.3. do Termo de Referência.
contrato.

2.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (meses), improrrogáveis, contados a par r da assinatura do

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total es mado da contratação é de R$ 666.000,00 (seiscentos e sessenta e seis mil reais).
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 2017, na classiﬁcação abaixo:
Ação

PTRES

4014 108443

Sub Ação

Fonte

Censo
Educação Básica

112

Natureza
Subitem
Despesa
339039

05

PI

Valor (R$)

GII12B0182N 632.700,00

Nota de
Empenho
2017NE800419

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.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. As condições de pagamento são aquelas previstas no Termo de Referência e seus Encartes.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. O preço é ﬁxo e irreajustável.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A Contratada deverá prestar garan a, no prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato,
prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) referente a 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, dentre as modalidades da lei de regência, que ﬁcará sob a responsabilidade do Inep,
consoante o § 1º, do art. 56, da Lei nº 8.666/1993;
7.2. A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garan a acarretará a aplicação de multa de 0,07
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento);
7.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de
1993;
7.4. A validade da garan a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3
(três) meses após o término da vigência contratual.
7.5. A garan a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.5.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
contrato;

7.5.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
7.5.3. multas moratórias e puni vas aplicadas pela Administração à contratada; e

couber.

7.5.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando

7.6. A modalidade seguro-garan a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege a matéria.
7.7. A garan a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta especíﬁca na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.
7.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan a deverá ser
readequada ou renovada nas mesmas condições.
7.9. Se o valor da garan a for u lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respec va reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for
no ﬁcada.
7.10. A Contratante executará a garan a na forma prevista na legislação que rege a matéria.
7.11. Será considerada ex nta a garan a:
7.11.1. com a devolução da apólice, carta ﬁança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a tulo de garan a, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
de sinistros.

7.11.2. no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO
8.1. As condições de Fiscalização são aquelas previstas no Termo de Referência e seus Encartes.
9. CLÁUSULA NONA – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
9.1. Ficam estabelecidas as seguintes prá cas de sustentabilidade ambiental, incorporadas à licitação para a
contratação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, conforme disposições da IN SLTI/MPOG nº 1 de 19/01/2010.
Deverão ser observados os requisitos ambientais para obtenção de cer ﬁcação do Ins tuto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos
similares.
9.2. Os bens devem ser preferencialmente acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o
menor volume possível, que u lize materiais recicláveis, de forma a garan r a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento.
9.3. Os resíduos recicláveis descartáveis serão separados na fonte geradora, e des nados às associações e
coopera vas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta sele va do papel para reciclagem, quando
couber e do Decreto nº 5.940 de 25 de outubro de 2006.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1. 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.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à
prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista no
art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira;
13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. 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.
14.3. 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.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na Lei nº 8.666,
de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições con das
na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. 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.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1. O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção
Judiciária do Distrito Federal - Jus ça Federal.
17.2. Para ﬁrmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

RENATO CARVALHO DA CRUZ
Representante do INEP

EUGÊNIO ANTÔNIO MAIA GIGLIO
Representante da GMR INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA

Testemunhas:
Nome:
RG:

Nome:
RG:
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