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CONTRATO Nº 25/2018
Processo nº 23036.008093/2017-65

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 25/2018 QUE ENTRE SI CE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍS
OUTRO A EMPRESA MARINA - ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA., PARA

CONTRATO Nº 25/2018

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 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, na qualidade de CONTRATANTE, doravante denominado INEP, e de outro lado a empresa MARINA - ARTES
GRÁFICAS E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 32.909.319/0001-20 e CNPJ. sob o nº 07.329.772/001-00, estabelecida à SIGT, conjunto "B", Lotes
05/07 - Tagua nga Norte, Brasília - DF, CEP: 72153-503, na qualidade de CONTRATADA, como passa a ser doravante designada, representada pelo Senhor
DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03809930057, expedida pelo Detran-DF, em
10/04/2007 e CPF nº 025.420.951-32, residente e domiciliado à Av. Parque Águas Claras, Residencial Firenze, Bloco "A" Apartamento 101 - Águas Claras, Brasília
- DF, CEP: 71.906-500, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, consoante ao Processo nº 23036.008093/2017-65, 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 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Norma va SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, 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, Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, decorrente do Pregão nº 17/2018
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.
O objeto do presente Termo é a contratação de serviços gráﬁcos, no prazo de 1 (um) ano podendo ser prorrogado, a ﬁm de atender às
necessidades do Ins tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, compreendendo: impressão monocromá ca e policromá ca em
mídias impressas, acabamentos, manuseio e impressão, abrangendo, entre outros, livros e livreto, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas
no Edital e seus anexos. Discriminação do objeto:
Grupo

1

CATSER

ITEM

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO

Valor em R$

10049

1

REVISTA
Formato fechado: 180 x 270 mm Papel da capa: Cartão Supremo 250g Cor: 4/1 Papel do miolo: oﬀset 90g Cor: 1/1 Nº
páginas aproximado: Até 240 páginas Acabamento: lombada quadrada, colado, reﬁlado, laminação fosca da capa(frente).

93.800,00

10049

2

REVISTA
Formato fechado: 200 x 265 mm Papel da capa: Cartão Supremo 250g Cor: 4/1 Papel do miolo: oﬀset 90g Cor: 1/1 Nº
páginas aproximado: Até 336 páginas Acabamento: lombada quadrada, colado, reﬁlado, laminação fosca da capa(frente).

90.000,00

10049

3

LIVRETO - PNE em Movimento/Textos para Discussão/Relatos de Pesquisa
Formato fechado: 205 x 275 mm Papel da capa: Couche fosco 170g Cor: 4/1 Papel do miolo: oﬀset 90g Cor: 4/4 (miolo
colorido) Nº páginas aproximado: Até 72 páginas Acabamento: 2 grampos, reﬁlado, laminação fosca da capa(frente).

105.000,00

10049

4

LIVRO
Formato fechado: 205 x 275 mm Papel da capa: Cartão Supremo 250g Cor: 4/1 Papel do miolo: oﬀset 90g Cor: 4/4 (miolo
colorido) Nº páginas aproximado: Entre 72 e 120 páginas Acabamento: lombada quadrada, colado, reﬁlado, laminação
fosca da capa(frente).

16.000,00

10049

5

LIVRO
Formato fechado: 169 x 234 mm Papel da capa: Cartão Supremo 250g Cor: 4/4 Papel do miolo: oﬀset 90g Cor: 4/4 (miolo
colorido) Nº páginas aproximado: Entre 72 e 120 páginas Acabamento: lombada quadrada, colado, reﬁlado, laminação
fosca da capa (frente)

10.500,00

10049

6

LIVRETO
Formato fechado: 210 x 210 mm Papel da capa: Couche fosco 170g Cor: 4/1 Papel do miolo: oﬀset 90g Cor: 4/4 (miolo
colorido) Nº páginas aproximado: Até 60 páginas Acabamento: 2 grampos, reﬁlado, laminação fosca da capa(frente)

6.500,00

10049

7

LIVRETO
Formato fechado: 148 x 210 mm Papel da capa: Couche fosco 170g Cor: 4/1 Papel do miolo: oﬀset 90g Cor: 4/4 (miolo
colorido) Nº páginas aproximado: Até 60 páginas Acabamento: 2 grampos, reﬁlado, laminação fosca da capa(frente).

6.000,00

TOTAL GERAL

R$ 327.800,00
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1.2.
quan dade.

O número de páginas dos itens poderá sofrer variação supressiva, por isso a designação "até" nos números de páginas aproximados em sua

1.3.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden ﬁcado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1.
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele ﬁxado no Edital, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1.

Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2.

A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.1.3.

O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.1.4.

A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.1.5.

A CONTRATADA não tem direito subje vo à prorrogação contratual.

2.2.

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi vo.

3.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.

O valor total es mado da contratação é de R$ 327.800,00 (trezentos e vinte e sete mil e oitocentos 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.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA 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:
Item
1a7

Ação
4000

PTRES
108444

Fonte
8100

Natureza
339039

Subitem
63

PI
VII14N0182N

Valor
269.811,50

Nota Empenho
2018NE800632

4.2.
No exercício seguinte correrá 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 – DO PAGAMENTO

5.1.

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

6.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1.
O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a par r da data limite para a
apresentação da proposta, pela variação do Índice de preços ao produtor amplo - Coluna 25 (Celulose, Papel e Produtos de Papel), publicada pela Revista
conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, ocorrida no período, ou por outro índice que o venha a subs tuir.
6.2.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par r dos efeitos ﬁnanceiros do úl mo reajuste.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.
A CONTRATADA prestará garan a no valor de R$ 16.390,00 (dezesseis mil trezentos e noventa reais), correspondente a 5% (cinco por cento) de
seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as condições previstas no Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos previstos no item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
8.

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

9.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1.
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.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA 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 no Termo de Referência, anexo do Edital.
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:
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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 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

13.1.
01/10.

A CONTRATADA deverá adotar prá cas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, quando couber, conforme disposto na IN/SLTI/MP nº

13.2.
Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o menor volume possível, u lizando materiais recicláveis,
de forma a garan r a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
13.3.
A comprovação do disposto neste item poderá ser feita mediante apresentação de cer ﬁcação emi da por ins tuição pública oﬁcial ou ins tuição
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as referidas exigências.
13.4.
Antes da assinatura do contrato, em caso de inexistência de cer ﬁcação que ateste a adequação, o órgão ou en dade contratante poderá realizar
diligências para veriﬁcar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da licitante selecionada. Caso não se
conﬁrme a adequação do produto, a proposta selecionada será desclassiﬁcada.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

14.1.

É vedado à CONTRATADA:

14.1.1.

Caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira;

14.1.2.

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

14.1.3.

Não será admi da a subcontratação, ainda que parcial, dos serviços objeto do Projeto Básico.

15.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

15.1.

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 nº 05, de 2017.

15.2.
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.
15.3.
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.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –DOS CASOS OMISSOS

16.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na Lei nº 8.666, de 1993, 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.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

17.1.
de 1993.

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

18.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

18.1.
Federal.

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

18.2.
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.
Brasília, agosto de 2018.

EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS

DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA JUNIOR

Diretora de Gestão e Planejamento do INEP

Representante legal da empresa MARINA - ARTES
GRÁFICAS E EDITORA LTDA.
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http://sei.inep.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=278216&infra_sistema=100000100&infra

22/10/2018

SEI/INEP - 0254983 - Contrato
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 0254983 e o código CRC 7A097CFE.
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