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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
CONTRATO Nº 07/2019
Processo nº 23036.001718/2019-20

TERMO DE CONTRATO Nº 07/2019 QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O INSTITUTO
NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP E DE
OUTRO A EMPRESA CLARO S.A, PARA OS FINS
QUE SE 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, Sr. DERLI ANTUNES PINTO, nomeado pela Portaria/CCPR nº
1.702, de 02/05/2019, publicada no DOU de 03/05/2019, Portarias de delegação de competência n.º 77/INEP, de
20/02/2014, e para a prá ca do ato administra vo deﬁnida na Portaria nº 55 de 09/03/2015, publicada no DOU de
10/03/2015, portador da Carteira de Iden dade nº 2757461, SSP/DF, CPF nº 817.745.409-91, com endereço no Setor
de Indústrias Gráﬁcas, Quadra 04, Lote 327 – Edi cio Villa Lobos, na qualidade de CONTRATANTE, doravante
denominado INEP, e de outro lado a Empresa CLARO S.A., sediada na Rua Henri Dunant, 780, Torres A e B, Santo
Amaro, São Paulo/SP, CEP: 04709-110, como CONTRATADA, qualidade pela qual passa a ser designada doravante,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.432.544/0001-47, neste ato representada por , Sr. JULIANA FRANCO JIBRAN
HSIEH portadora da Carteira de Iden dade nº 1.434.652, SSP/DF, CPF/MF nº 780.528.581-00, residente e
domiciliada em Brasília/DF e por ROBERTA JERONIMO GONSO, portadora da Carteira de Iden dade nº 3.185.790,
expedida pela SSP/DF, e do CPF nº 615.487.741-20, residente e domiciliada em Brasília/DF, resolve celebrar o
presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013, Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, pelas
Instruções Norma vas SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008, e nº 02, de 11 de outubro de 2010, e as respec vas
alterações, bem como pelas disposições ﬁxadas no Edital e seus Anexos, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016 , resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da ATA de registro de preço nº 01/2018 oriunda do PREGÃO/SRP nº 01/2018 - MPOG, UASG:
201057, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.
O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico
Fixo Comutado – STFC (ﬁxo-ﬁxo e ﬁxo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados),
nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser executado de forma
con nua, conforme as especiﬁcações e condições constantes deste instrumento e seus anexos.
1.2.
Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Nº 01/2018 MPOG, iden ﬁcado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da contratação:
LOTE 4

Item
59
60

Item do TR
1.1 - LOCAL-FF
1.2 - LOCAL-FM-IO

Qtd. Bianual
2.352.000
1.008.000

Preço Unitário
0,0002
0,0301

Valor Total Bianual
R$
470,40
R$
30.340,80

Qtd. Mensal
98.000
42.000
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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1.3 - LOCAL-FM-EO
1.008.000
3.1 - LDN-FF-QO
500.000
3.2 - LDN-FM-IO
280.000
3.3 - LDN-FM-EO
280.000
4.1.1 - LDI-FIXO-R1
2.500
4.1.2 - LDI-FIXO-R2
2.500
4.1.3 - LDI-FIXO-R3
2.500
4.1.4 - LDI-FIXO-R4
2.500
4.2.1 - LDI-MÓVEL-R1
2.500
4.2.2 - LDI-MÓVEL-R2
2.500
4.2.3 - LDI-MÓVEL-R3
2.500
4.2.4 - LDI-MÓVEL-R4
2.500
Valor Global do Lote 4

0,0401
0,0002
0,05
0,0801
0,3555
0,4255
0,5755
0,4455
0,4955
0,6855
0,4455
0,4155

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

40.420,80
100,00
14.000,00
22.428,00
888,75
1.063,75
1.438,75
1.113,75
1.238,75
1.713,75
1.113,75
1.038,75
117.370,00

42.000
20.833
11.667
11.667
104
104
104
104
104
104
104
104

1.4.
A autorização para contratação e a declaração de impacto orçamentário deverão ser providenciadas
pelas autoridades competentes quando da u lização da Ata de Registro de Preços com assinatura dos contratos, visto
tratar-se de Registro de Preços.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1.
O prazo de vigência deste Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, com início na data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por interesse da Administração 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 mensal es mado da contratação é de R$ 4.890,42 (quatro mil oitocentos e noventa reais e
quarenta e dois centavos), perfazendo o valor global es mado de R$ 117.370,00 (cento e dezessete mil trezentos e
setenta reais) para 24 meses.
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.
Os valores e quan ta vos acima são meramente es ma vos, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quan ta vos de serviços efe vamente demandados e 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 2019, na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade: 26290
Fonte: 8100
Programa de Trabalho: 138281 Elemento de Despesa: PI: VII17N0185N
Nota de Empenho: 2019NE800347
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.
O pagamento mensal dependerá da real u lização do serviço, podendo haver variação entre as
quan dades efe vamente u lizadas e as quan dades es madas nesta contratação.

sei.inep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=404476&infra_sistema=100…

2/5

08/07/2019

SEI/INEP - 0374917 - Contrato

5.2.
O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se deﬁnidos
no Termo de Referência.
5.3.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensação ﬁnanceira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:
I=(TX)

I= ( 6/100)

365
I= 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
6.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1.
preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabelecidos pela ANATEL, mediante a
incidência do índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o subs tua, observando-se
sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-base dos reajustes concedidos.
6.2.
De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução de tarifas, essas
serão estendidas à CONTRATANTE, a par r da mesma data- base.
6.3.
O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, se assim vier a ser autorizada
de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995.
6.4.
Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por meio de documento oﬁcial
expedido pela CONTRATADA.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.
A CONTRATADA prestará garan a no valor de R$ 1.173,70 (um mil cento e setenta e três reais e
setenta centavos), correspondente a 1% (um por cento) de valor global contratado, no prazo de 10 (dez) dias,
observadas as condições previstas no Edital.
8.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1.
O acompanhamento e a ﬁscalização da execução do Contrato consistem na veriﬁcação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do Contrato, que serão exercidos por um representante da Administração, especialmente designado na
forma do ar go 67 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 6.º do Decreto n.º 2.271, de 07 de julho de 1997
e conforme o art. 31, caput e parágrafo único da Instrução Norma va SLTI n.º 2, de 30 de abril de 2008.
8.2.
O ﬁscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
8.3.
Não obstante a Licitante vencedora ser a única e exclusiva responsável pela prestação dos serviços, a
Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, por
Fiscal designado, ordenar a imediata re rada do local, bem como a subs tuição de empregado da empresa que
embargar ou diﬁcultar a sua ﬁscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.
8.4.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência da ﬁscalização serão encaminhadas à
autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no parágrafo
2.º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
9.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1.
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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10.1.
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no item 23 do Edital e item 16 do
Termo de Referência.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1.
O presente 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.
11.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
11.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista no
art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

11.5.

balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.6.

relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.7.

indenizações e multas.

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1.

É vedado à CONTRATADA:

12.2.

caucionar ou u lizar este Contrato para qualquer operação ﬁnanceira;

12.3.
interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.
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.

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.
É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4.
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.
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.
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.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1.
O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Seção Judiciária
de Brasília- 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 Termo Adi vo é assinado eletronicamente pelas partes.

DERLI ANTUNES PINTO

JULIANA FRANCO JIBRAN HSIEH

ROBERTA JERONIMO GONSO

Diretor de Gestão e Planejamento
do INEP

Representante empresa CLARO

Representante Empresa CLARO
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SIG Quadra 04, Lote 327, Edi cio Villa Lobos - 2º Andar, Ala A - Bairro Setor de Indústrias Gráﬁcas, Brasília/DF, CEP
70610-908
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.inep.gov.br

Documento assinado eletronicamente por Roberta Jeronimo Gonso, Usuário Externo, em 24/05/2019, às 10:14,
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 Juliana Franco Jibran Hsieh, Usuário Externo, em 24/05/2019, às 11:35,
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 Derli Antunes Pinto, Diretor(a) de Gestão e
Planejamento/Ordenador(a) de Despesa, em 24/05/2019, às 14:53, 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 0374917 e o código CRC
3F3FE68B.

Referência: Processo nº 23036.001718/2019-20

SEI nº 0374917
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