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CONTRATO Nº 31/2017
Processo nº 23036.006623/2017-31
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS, AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS
COORDENAÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS

PROCESSO N.º 23036.006623/2017-31
CONTRATO Nº 31/2017

TERMO DE CONTRATO Nº 31/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO O INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP E, DE OUTRO A
ADAPTWORKS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, 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
sua Diretora de Gestão e Planejamento, Sr.ª EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS, nomeada pela Portaria CCPR nº 378,
publicada no DOU de 15/04/2016, e com delegação nomeada pela Portaria nº 55 de 09/03/2015, publicada no DOU, de
10/03/2015, portadora da Carteira de Iden dade nº 807289, SSP/DF, CPF nº 324.838.131-00, 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 ADAPTWORKS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.259.111/0001-01, sediada na Rua Haddock Lobo, 684 – 4ºAndar – Cerqueira César, em São Paulo – SP - CEP: 01414-000
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. MARCELLO ELIAS LACERDA, portador da Carteira de
Iden dade nº 18.160.351, expedida pela SSP/SP, e CPF nº 084.544.888-98, tendo em vista o que consta no Processo nº
23036.006623/2017-31 e em observância a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n° 8.078 de 11 de setembro de
1990, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Inexibilidade de licitação nº 55/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. Contratação da Adaptworks, en dade promotora dos cursos Cer ﬁed SAFe ScrumMaster, Kanban (LKU,
Lean Kanban University) e Product Owner – Role & Skills, para treinamento e desenvolvimento dos servidores do
Inep, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas no Projeto Básico.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao projeto básico, independentemente de transcrição.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, com início na data de sua assinatura, nos
termos do ar go 57, caput, da Lei 8.666/93.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total es mado da contratação é de R$ 141.740,00 (cento e quarenta e um mil setecentos e
quarenta reais).
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.
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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:
Gestão/Unidade: 153978
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 087464
Elemento de Despesa: 33.90.39
PI: VII13N0115N
NOTA DE EMPENHO: 2017NE800747
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 Projeto Básico.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. O valor do Contrato é ﬁxo e irreajustável.

FINANCEIRO

7. CLÁUSULA SÉTIMA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, RECEBIMENTO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

7.1. Os cursos em questão fazem parte da programação anual, e estes dependem do planejamento da
ins tuição promotora, assim, será deﬁnida como execução e recebimento dos serviços, a seguinte deﬁnição:
7.1.1. Produto P1: Efe va par cipação dos servidores nos cursos (Cer ﬁed SAFe ScrumMaster, Kanban(LKU,
Lean Kanban University) e Product Owner – Role & Skills) e comprovação através de entrega dos cer ﬁcados de par cipação
pela ins tuição promotor;
7.1.2. O inves mento total dos cursos (Cer ﬁed SAFe ScrumMaster, Kanban(LKU, Lean Kanban University) e
Product Owner – Role & Skills) será de R$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais) ;
7.1.3. O pagamento do referido curso à Adaptworks ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma de
desembolso ﬁnanceiro:

Cronograma de desembolso R$

Produto
P1

Entrega do
Produto
12/2017

Mês de
Pagamento

Cronograma de
Desembolso %
Valor Total

01/2018

Total

R$ 141.740,00

% 100

R$ 141.740,00

% 100

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. A As condições de Fiscalização são aquelas previstas no Projeto Básico e seus encartes.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
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9.2. Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando
em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
9.3. No ﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, ﬁxando prazo para a sua correção;
9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no
Projeto Básico e seus anexos;
9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, na qualidade e
quan dade especiﬁcadas neste Projeto Básico e em sua proposta;
10.2. Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, 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;
10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar gos 14 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ﬁcando a Contratante autorizada a descontar, caso
exigida, dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.4. U lizar empregados e professores habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
10.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação especíﬁca, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
10.6. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
10.7. Instruir seus empregados a respeito das a vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar
a vidades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste
sen do, a ﬁm de evitar desvio de função;
10.8. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da prestação dos serviços;
10.9. Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
10.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;
10.11. Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato;
10.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento
ao objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666,
de 1993
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES
11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.
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 das sanções aplicáveis.
12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos para a contratação; sejam man das as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à con nuidade do contrato.
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à
prévia e ampla defesa.
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12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista no
art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indica vo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.5.3. 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 contratual 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.

EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS
Diretora de Gestão e Planejamento do INEP

MARCELLO ELIAS LACERDA
Representante da ADAPTWORKS LTDA

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:

http://sei.inep.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=148631&infra_sistema=1…

4/5

22/11/2017

SEI/INEP - 0137233 - Contrato

Documento assinado eletronicamente por Marcello Elias Lacerda, Usuário Externo, em 20/11/2017, às 17:42, 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 Eunice de Oliveira Ferreira Santos, Diretor(a) de Gestão e
Planejamento/Ordenador(a) de Despesa, em 20/11/2017, às 18:00, 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 21/11/2017, às
09:31, 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, Servidor Público Federal, em 21/11/2017, às 09:32,
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 p://sei.inep.gov.br/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0137233 e o código CRC
08476C66.

Referência: Processo nº 23036.006623/2017-31

SEI nº 0137233
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