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CONTRATO Nº 2/2019

Processo nº 01420.008172/2017-08

Unidade Gestora: 344041

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM  A  FUNDAÇÃO  CULTURAL
PALMARES  E  A  EMPRESA  PRIMASOFT
INFORMÁTICA LTDA.

A FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - FCP, fundação pública, ins tuída por autorização da Lei
nº 7.668, de 22 de agosto de 1988,  vinculada ao Ministério da Cultura, com seu Estatuto aprovado pelo
Decreto  nº  6.853,  de  15/05/2009,  publicado  no  DOU  de  18/05/2009,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
32.901.688/0001-77, com sede no Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 02, Bloco C, nº 256 – Edi cio Toufic -
Brasília/DF,  CEP 70.320-000,  neste ato,  representado pelo seu Presidente,  o Senhor Erivaldo Oliveira  da
Silva,  portador da Carteira de Iden dade nº 01.473.110-01 SSP/BA e CPF nº 249.208.435-34, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto de 10 de junho de 2016, publicado no DOU de 13 de junho de 2016,
Seção  2,  página  1  doravante  denominada  CONTRATANTE  e  de  outro  lado  a  empresa  PRIMA  SOFT
INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 69.112.514/0001-35, com sede na Rua Augusto Edson Ehlke,
290 - Jardim Apolo II - São José dos Campos/SP, CEP 12243-110, representada pelo senhor Walter Luiz Caram
Saliba,  portador da Carteira de Iden dade n° 6.688.429,  expedida pela SSP/SP, e CPF n° 058.034.618-81,
doravante denominada  simplesmente CONTRATADA,  rela vo  à Inexigibilidade de Licitação  nº  028/2018,
publicada no DOU de 21/12/2018, na forma do Caput  do  art.  25  da Lei  8.666/93,  resolvem  celebrar  o
presente  Contrato,  examinado  pela  Procuradoria  Federal  junto  a  Fundação  Cultural  Palmares,  em
cumprimento  ao  que  determina  o  parágrafo  único,  art.  38  da  Lei  nº  8.666/93,  na  forma  e  condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Instrumento é a prestação dos serviços de manutenção, com atualização
de versões do  Sistema  de  Gerenciamento  de  Bibliotecas  Sophia  Biblioteca  e  suporte  técnico,  de forma
defini va, com usuários operadores do sistema, simultâneo, compreendendo os serviços descritos abaixo,
que serão prestados nas condições estabelecidos no Projeto Básico e na proposta da CONTRATADA:

Atualização da Cessão de uso Gerenciador, para controle de aquisições, Biblioteca Digital, para
integração,  para  Marc  Bibliográfico  e  Autoridades,  para  Mul -biblioteca,  para  recursos  avançados,  para
serviços a usuários, terminal de atendimento internet.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente Contrato reger-se-á em observância à Lei nº 8.666/1993; Nota Técnica nº 01/2009
-  SEFTI/TCU; Decreto nº  7.174/2010;  Instrução  Norma va SLTI  nº 4/2014  e Instrução Norma va SLTI  nº
2/2015.
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§ 1° A sua execução e os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, suple vamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII do art.
55, do mesmo diploma legal.

§  2º  Fazem  parte  integrante  deste  Contrato,  independente  de  sua  transcrição,  o  Projeto
Básico, a Inexigibilidade nº 028/2018 e a proposta da CONTRATADA,  anexados nos autos do Processo nº
01420.008172/2017-08.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço contratado inclui o Serviço de manutenção do So ware SophiA Biblioteca Avançado,
compreendendo:

a) Atualização da cessão de uso do so ware SophiA Biblioteca; e,

b) Manutenção (atualização do sistema e suporte técnico) da cessão de uso do sistema SophiA
Biblioteca.

CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Os serviços a serem executados são aqueles previstos no Projeto Básico e na proposta de
preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

O  recebimento  dos  serviços  serão  aceitos  mediante  apresentação  do  relatório  mensal,
assinado pelas partes, efetuado nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, imediatamente após efetuada a apresentação do relatório mensal e do
documento  fiscal  correspondente  aos  serviços  prestados  no  úl mo  período  de
adimplemento contratual;

b) Defini vamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a par r da emissão do termo
de Recebimento  Provisório,  salvo mo vo  jus ficado,  e  após verificado e comprovado  o
adimplemento de todas as obrigações contratuais;

c) Os termos de recebimento serão emi dos pelo setor responsável pelo acompanhamento
e  fiscalização  do  Contrato,  o  qual  confirmará  a  aceitação  defini va  dos  serviços,  após
comprovada a adequação do objeto aos termos do Contrato;

d) Se, após o recebimento provisório, for constatado que os serviços foram realizados de
forma  incompleta  ou  em  desacordo  com as  especificações ou com  a proposta,  após  a
no ficação  do  CONTRATADO  será  interrompido  o  prazo  de  recebimento  defini vo  e
suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação;

e)  O CONTRATADO  deverá  reparar,  corrigir,  remover,  recons tuir  ou  subs tuir,  às  suas
expensas,  os  serviços  que  forem  rejeitados,  parcial  ou  totalmente,  por  apresentarem
incorreções.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente Instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, contados a par r de sua assinatura,
podendo ter a sua duração prorrogada por iguais  e sucessivos  períodos mediante termos adi vos,  até o
limite de 48 (quarenta e oito meses) meses, nos termos do Inciso IV, art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO

O valor Global para a prestação dos serviços é de R$ 19.570,00 (Dezenove mil, quinhentos e
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setenta reais), conforme descrito abaixo:

a) Atualização da Cessão de Uso do So ware Sophia Biblioteca, no valor total de R$ 7.210,00
(Sete mil e duzentos e dez reais); e

b) Manutenção da atualização do sistema e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses:
valor mensal de R$ 1.030,00 (Hum mil e trinta reais), perfazendo o valor total de R$ 12.360,00 (Doze mil,
trezentos e sessenta reais).

Parágrafo  único  -  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.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  desta  contratação  estão  programadas  em  dotação  orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 34208 / 344041

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 92007

Elemento de Despesa: 33.90.39

PI: 18F10191PAA

Parágrafo único - 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.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

O pagamento  será conforme demanda,  vinculada à emissão de Ordens de Serviços  e  seu
Recebimento Defini vo,  sendo sempre precedido na entrega da  nota  fiscal  emi da em  moeda corrente
nacional, até o 5º (quinto) dia ú l contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

§ 1º Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$
8.000,00  (oito  mil  reais),  deverão  ser  efetuados  no  prazo  de  até  5  (cinco)  dias,  contados  da  data  da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº8.666, de 1993.

§ 2º  pagamento somente será efetuado após o  Recebimento Defini vo  da Solução  de TI,
vinculado  à  uma  Ordem  de  Serviço,  e  consequente  atesto  da  Nota  Fiscal/Fatura  apresentada  pela
CONTRATADA.

§  3º  O  atesto  fica  condicionado  à  verificação  da  conformidade  da  Nota  Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA.

§ 4º Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos per nentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até
que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á  após  a  comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando  qualquer  ônus  para  a
CONTRATANTE.

§  5º  Caso  o  fornecimento  dos  serviços,  executados  pelo  CONTRATADO,  es verem  em
desacordo com as especificações constantes neste instrumento e seus anexos, a CONTRATANTE  reserva-se
no direito de suspender o(s) pagamento(s) até as devidas re ficações/correções.

§  6º  Nos termos  do  ar go  MPOG n°  05,  de  2017,  será  efetuada a retenção  ou  glosa  no
pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que
o CONTRATADO:

a) Não produziu os resultados acordados;
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b) Deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;

c) Deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
u lizou-os com qualidade ou quan dade inferior à demandada.

§ 7º  Antes  do pagamento,  a  CONTRATANTE  verificará,  por  meio  de consulta eletrônica,  a
regularidade do  cadastramento  da  Contratada  no SICAF e/ou  nos sites  oficiais,  especialmente quanto  à
regularidade fiscal e trabalhista (CNDT – Lei 12.440/2011), devendo seu resultado ser impresso, auten cado
e juntado ao processo de pagamento.

§  8º  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação
aplicável.

§  9º  A  CONTRATADA  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei
Complementar  nº 123,  de 2006,  não  sofrerá  a  retenção tributária  quanto aos impostos  e  contribuições
abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o  pagamento  ficará  condicionado  à  apresentação  de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

§ 10º O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em contracorrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.

§ 11º  Será considerada data do pagamento o dia  em que constar  como emi da a ordem
bancária para pagamento.

§  12º  A  CONTRATANTE  não  se  responsabilizará  por  qualquer  despesa  que  venha  a  ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

§ 13º  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o CONTRATADO  não tenha
concorrido,  de  alguma  forma,  para  tanto,  o  valor  devido  deverá  ser  acrescido  de  encargos  moratórios
proporcionais aos dias de atraso,  apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do
efe vo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM =I ×N ×VP,       Onde:
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originalmente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I = (6 :100) / 365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento

VP = Valor da parcela em atraso

§ 14º Na contagem dos prazos estabelecidos neste item excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os prazos em dia de expediente da CONTRATANTE e
considerar-se-ão os dias consecu vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

§ 15º Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado ao CONTRATADO.

CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTE

O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo
de um ano, contado a par r da data da apresentação da proposta,  pela variação do Índice Nacional  de
Preços Amplo – IPCA, divulgado pelo Ins tuto Brasileiro de Geografia e Esta s ca (IBGE), ou outro que venha
subs tuí-lo, referente a dois meses anteriores ao mês do reajuste.

§ 1º Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
par r dos efeitos financeiros do úl mo reajuste.

§ 2º Jus fica-se a aplicação de tal índice por ser o adotado, oficialmente, pela Administração
Pública Federal para medição da inflação no Brasil.

CLÁUSULA ONZE – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

SEI/FCP - 0058643 - Contrato https://sei.palmares.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...

4 of 10 11/01/2019 09:30

https://sei.palmares.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...


A CONTRATADA estará dispensada da apresentação de garan a para cumprimento do objeto
desta contratação.

CLÁUSULA DOZE – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

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.

CLÁUSULA TREZE – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

I - DA CONTRATADA: A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as condições e exigências
con das nesse instrumento, e em especial:

a) Tomar todas as providências  necessárias  à fiel  execução do serviço objeto do Contrato,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto;

b) Executar os serviços solicitados conforme especificado neste Projeto Básico;

c)  Cons tuir  Equipe  Técnica  (com  um  responsável  técnico)  para  o  acompanhamento  dos
trabalhos;

d)  Não  parar  ou  suspender  o  trabalho,  no  todo  ou  em  parte,  enquanto  houver  alguma
pendência técnica,  salvo com ordem expressa em contrário emi da pela CONTRATANTE.  As  pendências
deverão ser resolvidas com base no Contrato a ser celebrado, que por sua vez se baseia nas especificações
deste instrumento;

e) Corrigir toda e qualquer anomalia do sistema durante a vigência do Contrato de prestação
de serviços de manutenção corre va e preven va, atualização de versões do Sistema de Gerenciamento de
Bibliotecas  -  SophiA  Biblioteca  Avançado,  por  meio  de  demandas  específicas  da  CONTRATANTE,  e
observando os prazos estabelecidos neste instrumento;

f) Fornecer relatórios mensais até o quinto dia ú l do mês subsequente ao da prestação do
serviço contendo: serviços de suporte solicitados, serviços executados, prazos de atendimento, jus fica vas
para eventuais  atrasos quando necessário e recomendações técnicas, administra vas e gerenciais para o
próximo período;

g) Emi r notas fiscais de serviço após o envio do Recebimento Defini vo dos serviços;

h)  Atender a  solicitações da equipe técnica da CONTRATANTE  para  par cipar  de reuniões
extraordinárias e fornecer relatórios adicionais aos especificados, a respeito de qualquer parte dos trabalhos,
no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de e-mail ou outro meio idôneo contados a par r de sua solicitação;

i) 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 no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA,  o
valor correspondente aos danos sofridos;

j)  Guardar  sigilo  sobre  todas as  informações ob das em  decorrência  do  cumprimento  do
Contrato;

k) Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;

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

II  -  DA  CONTRATANTE:  A  CONTRATANTE  obriga-se  a  cumprir  fielmente  as  condições  e
exigências con das nesse instrumento, e em especial:

a) Cons tuir uma equipe técnica (com um Responsável Técnico) para acompanhamento dos
trabalhos;

b)  Analisar  e  dar  o  aceite  nos  relatórios  entregues  pelo  CONTRATADO  dentro  dos  prazos
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estabelecidos de forma a não acarretar prejuízos à plena execução do Contrato;

c)  Efetuar  os  pagamentos  devidos  pelo  fornecimento  do  objeto,  no  prazo  e  condições
estabelecidas na Cláusula Do Pagamento, deste instrumento;

d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

e)  Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  especialmente
designado, anotando em registro próprio as ocorrências 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;

f) No ficar o CONTRATADO, por e-mail, ocorrências registradas na área do cliente e telefone,
eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, informando a prioridade de atendimento;

g) Prestar ao CONTRATADO,  em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à
execução do serviço.

CLÁUSULA CATORZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total  ou parcial  do objeto da contratação,  a Administração pode aplicar  à
CONTRATADA as seguintes sanções:

a)  Advertência  por  escrito,  quando  do  não  cumprimento  de  quaisquer  das  obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significa vos
para o serviço contratado;

b) Multa de:

b.1) 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto,
por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação
assumida;

b.3) 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida;

b.4) 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

b.5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2%
(dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato.

c) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.

d) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União,  com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

e) As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a União poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

f)  Para efeito de aplicação de multas, às  infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento; 05

2 Manter  funcionário  sem  qualificação  para  executar  os  serviços  contratados,  por
empregado e por dia; 04

3 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 03

Para os itens a seguir, deixar de:

4 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por
ocorrência; 02

5
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente no ficada pelo órgão fiscalizador, por item e
por ocorrência;

03

6 Indicar  e  manter  durante  a  execução  do  contrato  os  prepostos  previstos  no
edital/contrato; 01

7 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de
obrigações da CONTRATADA 01

g) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

h) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.

i)  Também ficam sujeitas  às  penalidades do art.  87,  III  e  IV da Lei  nº  8.666,  de 1993,  as
empresas ou profissionais que:

i.1) Tenham sofrido condenação defini va por pra car, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

i.2) Tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;

i.3) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos pra cados.
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j) As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

k) Iden ficação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável.

l) As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumula vamente ou não às sanções
advindas da aplicação dos Níveis Mínimos de Serviços Exigidos.

CLÁUSULA QUINZE – DA RESCISÃO

Este Contrato  poderá ser  rescindido  se ocorrer  um dos casos previstos  no art.  78,  da  Lei
8.666/93, que de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o cumprimento das obrigações assumidas.

§ 1º A inexecução total ou parcial deste Contrato, por parte da CONTRATADA  assegurará à
CONTRATANTE o direito de rescisão nos termos do art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, sempre mediante no ficação por escrito.

§ 2º A rescisão contratual, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93, poderá ser:

a) Determinada por  ato unilateral  e  escrito da CONTRATANTE,  nos  casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respec vo processo, desde que
haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE;

c) Judicial, nos termos da legislação.

§  3º  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  mo vados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

§  4º  A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de  rescisão
administra va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 5º      O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS VEDAÇÕES

É vedado à CONTRATADA:

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

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

CLÁUSULA DEZESSETE – DAS ALTERAÇÕES

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.

§ 1º 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.

§ 2°  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.

CLÁUSULA DEZOITO – DOS CASOS OMISSOS

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,

SEI/FCP - 0058643 - Contrato https://sei.palmares.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...

8 of 10 11/01/2019 09:30

https://sei.palmares.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...


segundo as disposições con das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e
princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DEZENOVE – DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste Instrumento, no Diário Oficial da União, será providenciada pela
CONTRATANTE, até o quinto dia ú l  do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data, correndo a despesa por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA VINTE - DAS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

Na u lização dos recursos para execução do Contrato,  a  CONTRATADA  deverá observar  as
boas prá cas que causem menor impacto ambiental, de o mização de recursos, redução de desperdícios,
menor poluição, conforme estabelecido da Instrução Norma va SLTI nº 01/2010.

CLÁUSULA VINTE E UM – DO FORO

É  competente  o  foro  da  Jus ça  Federal  da  Seção  Judiciária  de  Brasília/DF,  para  dirimir
quaisquer questões oriundas deste Contrato.

E, por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente Contrato o qual, depois de lido e
achado conforme, a todo o ato, vai assinado pelas partes e testemunhas.

(assinatura eletrônica)
Erivaldo Oliveira da Silva

Pela CONTRATANTE

(assinatura eletrônica)
Walter Luiz Caram Saliba

Pela CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por Walter Luiz Caram Saliba, Usuário Externo, em 10/01/2019,
às 09:33, 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 Erivaldo Oliveira da Silva, Presidente, em 10/01/2019, às
15:39, 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 Neusa Maria de Sousa Pementa, Coordenador(a) de
LogísƟca, em 11/01/2019, às 09:25, 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 Nilza Márcia de Morais, Administração e Planejamento, em
11/01/2019, às 09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.palmares.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o

código verificador 0058643 e o código CRC D6BFD907.

Referência: Processo nº 01420.008172/2017-08 SEI nº 0058643
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