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CONTRATO Nº 18/2018
Processo nº 23036.001349/2018-94

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
18/2018, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO NACIONAL DE
ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA/
INEP E A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA GRÁFICA
- ABTG, PARA OS FINS QUE ESPECÍFICA.

CONTRATO 18/2018

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 – Edi cio Villa Lobos, na cidade de Brasília/DF,
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.678.363/0001-43, neste ato representado pela 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, e com delegação de
competência para a prá ca do ato administra vo deﬁnida na Portaria nº 55 de 09/03/2015, publicada no DOU de 10/03/2015, portadora da
Carteira de Iden dade nº 807.289, SSP/DF, CPF nº 324.838.131-00, endereço Setor de Indústrias Gráﬁcas, Quadra 04, Lote 327, Ed. Villa Lobos.
CEP: 70610-908 em Brasília - DF doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA
GRÁFICA – ABTG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 62.427.281/0001-10, sediada na Rua do Paraíso, 529 a 541, Paraíso, São Paulo, CEP: 04103000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO VELOSO FILHO, Presidente Diretoria Execu va, portador
da Carteira de Iden dade nº 11.837.300-6, expedida pela SSP/SP e CPF nº 010.448.598-14, e pelo Sr. FELIPE SALLES FERREIRA, Diretor
Financeiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02989254718 expedida pelo DETRAN/SP validade 11/06/2018 e CPF nº
330.143.768-09, tendo em vista o que consta no Processo nº 23036.001349/2018-94 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 Norma va
SEGES/MPDG n. 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da inexigibilidade nº 20/2018,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.
O objeto do presente instrumento é a contratação da Associação Brasileira de Tecnologia Gráﬁca - ABTG, Empresa especializada
na prestação de serviços de consultoria nas áreas de impressão gráﬁca e de diligência/auditoria nas empresas habilitadas nos certames
licitatórios a serem promovidos pelo Inep abrangendo as áreas de segurança e sigilo e capacidade produ va, conforme condições, quan dades
e exigências estabelecidas no projeto básico.
1.2.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Projeto Básico da Inexigibilidade de Licitação, iden ﬁcado no preâmbulo e à proposta
comercial da associação ABTG, independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da contratação:
Subitem

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Descrição do serviço
Parecer Técnico conclusivo nas especiﬁcações dos instrumentos de
aplicação dos exames do Inep
Parecer Técnico conclusivo quanto à estrutura de segurança de
empresa gráﬁca no estado de SP
Parecer Técnico conclusivo quanto à capacidade produ va de
empresa gráﬁca no estado de SP
Parecer Técnico conclusivo quanto à estrutura de segurança de
empresa gráﬁca nos demais estados
Parecer Técnico conclusivo quanto à capacidade produ va de
empresa gráﬁca nos demais estados
Valor Global do Contrato

Quan dade

Valor Unitário
por Consultoria

Valor Total por
Consultoria

5

R$ 26.900,00

R$ 134.500,00

8

R$ 24.900,00

R$ 199.200,00

8

R$ 24.900,00

R$199.200,00

4

R$ 28.900,00

R$115.600,00

4

R$ 28.900,00

R$ 115.600,00
R$ 764.100,00

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1.

O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 meses, a contar da data da sua assinatura.

3.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.

O valor total es mado da contratação é de R$ 764.100,00 (setecentos e sessenta e quatro mil e cem reais).
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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.
3.3.
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.
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, conforme Nota de Empenho 2018NE800469:
Gestão/Unidade: 26290
Fonte: 8100
Programa de Trabalho: 108439
Elemento de Despesa: 339035
Subitem: 01
PI: VII13N0182N
Nota Empenho: 2018NE800469
5.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1.

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se deﬁnidos no Projeto Básico.

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 garan a no valor de R$ 15.282,00 (quinze mil duzentos e oitenta e dois reais), dentre as modalidades
da lei de regência, correspondente a 2% (dois por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as condições previstas
no Projeto Básico.
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 Projeto Básico.
9.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1.

O Inep obriga-se a:

9.1.1.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de
sua proposta;
9.1.2.
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 colaboradores eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
9.1.3.
No ﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, ﬁxando prazo
para a sua correção;
9.1.4.

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.5.
Acompanhar e ﬁscalizar a execução dos serviços por meio dos servidores designados como representante da Administração, nos
termos do art. 67 da Lei nº 8.666 / 93, exigindo seu ﬁel e total cumprimento.
9.1.6.
Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas
neste Projeto.
9.1.7.

Recusar, com a devida jus ﬁca va, qualquer material ou serviço prestado fora das especiﬁcações estabelecidas neste Projeto.

9.1.8.
Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que não mereça sua conﬁança, que
embarace a ﬁscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompa vel com o exercício de suas funções.
9.1.9.

Prestar todas as informações e esclarecimentos eventualmente solicitados pela Contratada.

9.1.10.

Disponibilizar o edital e outros documentos necessários a execução do serviço à Contratada.

9.1.11.

Emi r a Ordem de Serviços.

9.1.12.
Enviar comunicação à empresa gráﬁca informando que a Contratada realizará auditoria para emissão dos pareceres, solicitando
para que a mesma disponibilize informações, documentação necessária para a auditoria e acesso imediato ao local. Será necessária ainda a
indicação do responsável pelas informações e disponibilizá-lo em tempo integral da auditoria a ser realizada.
9.1.13.

Efetuar o pagamento à Contratada, na forma convencionada neste Projeto.
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9.1.14.
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o
item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.
9.2.

A empresa contratada obriga-se a:

9.2.1.
Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos colaboradores
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quan dade especiﬁcadas neste Projeto Básico e em sua proposta;
9.2.2.
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;
9.2.3.
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 da garan a, caso exigida, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.2.4.
U lizar colaboradores habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as
normas e determinações em vigor;
9.2.5.
Apresentar os colaboradores devidamente uniformizados e iden ﬁcados por meio de crachá, além de provê-los com os
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
9.2.6.
serviço;

Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos colaboradores que adentrarão o órgão para a execução do

9.2.7.
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação
especíﬁca, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
9.2.8.
Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para
atuar nas instalações do órgão;
9.2.9.
Atender as solicitações da Contratante quanto à subs tuição dos colaboradores alocados, no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do
contrato, nos casos em que ﬁcar constatado descumprimento das obrigações rela vas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto
Básico;
9.2.10.

Instruir seus colaboradores quanto à de acatar as normas internas da Administração;

9.2.11.
Instruir seus colaboradores 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;
9.2.12.

Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da prestação dos serviços;

9.2.13.
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;
9.2.14.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;
9.2.15.

Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato;

9.2.16.
Acatar todas as orientações da Contratante, sujeitando-se a ampla e irrestrita ﬁscalização por parte do INEP, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas.
9.2.17.
Manter seus colaboradores sob as normas disciplinares do Contratante, subs tuindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas após no ﬁcação, qualquer deles considerado inconveniente pelo representante do Contratante;
9.2.18.
Refazer os serviços que, a juízo do representante do Contratante, não forem considerados sa sfatórios, sem que caiba qualquer
acréscimo no preço contratado;
9.2.19.
Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, ﬁscais e comerciais resultantes da execução do contrato,
bem como manter todas as condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo que será
vedada à Contratante a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o ver prestado a
contento;
9.2.20.
A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de
habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não iden ﬁcar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação;
9.2.21.
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especíﬁca de acidentes do
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem ví mas os seus colaboradores no desempenho dos serviços ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência do Contratante;
9.2.22.
Responsabilizar-se pelos serviços, objeto deste Projeto Básico, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e
prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus colaboradores, prepostos ou terceiros, no exercício de suas a vidades vierem a, direta ou
indiretamente, causar ou provocar ao Contratante e a terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à ﬁscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
9.2.23.

Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

9.2.24.
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 licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2.25.
9.2.26.
9.2.27.

São expressamente vedadas à Contratada:
contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante durante a vigência do contrato;
a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Contratante.
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9.2.28.
Ceder os direitos patrimoniais rela vos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa u lizá-lo de
acordo com o previsto neste Termo de Referência, nos termo do ar go 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
9.2.29.
quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insusce vel de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação per nentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, ﬁxação
em suporte sico de qualquer natureza e aplicação da obra;
9.2.30.

Assegurar à Contratante, nos termos do Anexo VII-F, Item 6,, da Instrução Norma va SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017:

9.2.31.
o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que
vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar
os mesmos sem limitações;
9.2.32.
os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de
todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua
u lização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1.

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.

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 Projeto Básico.
11.2.
defesa.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla

11.3.
de 1993.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666,

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 u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira;

12.1.2.
lei.

Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em

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, bem como do ANEXO X da IN n.
05, de 2017.
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 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.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1.
A publicação do presente Contrato, por extrato, no Diário Oﬁcial da união, será providenciada pelo INEP até o quinto dia ú l do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a par r daquela data, nos termos do Parágrafo único do art. 61 da
Lei n° 8.666/93.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1.
O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília/DF
- Jus ça Federal.
E, para ﬁrmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o
presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.
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CONTRATANTE:
EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS
Diretora de Gestão e Planejamento do INEP
CONTRATADA:
FRANCISCO VELOSO FILHO
Presidente Diretoria Execu va ABTG
FELIPE SALLES FERREIRA
Diretor Financeiro ABTG
Testemunhas:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:

ANEXO: PROJETO BÁSICO

DOCUMENTO SEI Nº 0215832

Documento assinado eletronicamente por Felipe Salles Ferreira, Usuário Externo, em 10/06/2018, às 16:10, 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 Francisco Veloso Filho, Usuário Externo, em 13/06/2018, às 16:01, 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 13/06/2018, às 16:13, 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 13/06/2018, às 16:55, 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 13/06/2018, às 17:29, 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 0225485 e o código CRC 01171A55.

Referência: Processo nº 23036.001349/2018-94

SEI nº 0225485
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