
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 02, Bloco C, nº 256 - Edi cio Toufic, 5º andar - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70302-000
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CONTRATO Nº 12/2019

Processo nº 01420.101234/2019-11

Unidade Gestora: 344041

TERMO  DE  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO
CULTURAL  PALMARES  E  A  EMPRESA  UNA
COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

A FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - FCP, fundação pública, ins tuída por autorização da Lei nº 7.668, de 22/08/1988,
publicada no DOU de 23/08/1988, vinculada ao Ministério do Turismo, por meio do Decreto nº 10.108, de 07/11/2019,
publicado no DOU de 08/11/2019, Seção 1, Especial, página 2, inscrita no CNPJ sob o nº 32.901.688/0001-77, com sede no
Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco “C”, nº 256 - Edi cio Toufic - Brasília/DF, CEP 70302-198, neste ato, representada pelo
seu Presidente, o Senhor Vanderlei Lourenço Francisco, portador da Carteira de Iden dade nº 90.560, expedida pela OAB/MG
e CPF nº 761.803.016-20, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de 29/03/2019, publicado no DOU de 1º/04/2019,
Seção 2, página 1, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 05.969.672/0001-23, com sede na Alameda Campinas, 802, na cidade de São Paulo/SP, CEP:
01404-001, devidamente representada pelo seu Representante Legal, o Senhor Fabricio Guimarâes Julião, portador da
Carteira de Iden dade nº 28.207.690-6, expedida pela SSP/DF e CPF nº 271.997.418-80, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, resolvem, nos termos das disposições con das na Lei nº 8.666/1993, Instrução Norma va nº 5/SEGES/MP, de
25/05/2017, e demais normas que regem a espécie, celebrar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no Processo nº
01420.101234/2019-11, Pregão Eletrônico nº 03/2019, examinado pela Procuradoria Federal junto a Fundação Cultural
Palmares, em cumprimento ao que determina o parágrafo único, do art. 38, da Lei nº 8.666/1993, na forma e condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Cons tui objeto do presente Instrumento a prestação de serviços de a vidades culturais de interesse da CONTRATANTE, para
executar os serviços de Serviços de transporte, para a viabilização de a vidades de promoção e fomento de ações educa vo-
culturais alusivas à execução do projeto “Sou Palmares, Sou Serra”, Mês da Consciência Negra, a ser realizado na Serra da
Barriga, Município de União dos Palmares, Alagoas.

Parágrafo Único. Este Termo vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, iden ficado no Preâmbulo e à proposta de preços
da CONTRATADA, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços a serem prestados para as a vidades do projeto alusivo às comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra,
foram detalhados no Termo de Referência -  Anexo I e Anexo B/TR – Serviços de Transportes, parte integrante deste
Instrumento, conforme desrito a seguir:

Ordem Descrição dos Serviços Unid. Quant.

Valor
Unitário

(R$)

Valor
Unitário

(R$)
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1

Van passageiro tipo sprinter com 15 lugares, em
perfeito estado de conservação, com GPS, ar
condicionado, combustível, motorista com celular e
uniformizado, apto a identificar e recepcionar
passageiros, se necessário. Prever estacionamentos e
uma placa de identificação com os dados fornecidos
pela FCP (nome do evento, logomarca) a ser
posicionado no para- brisas do veículo, podendo ser
utilizada também para receptivo. Diária de 12h;
quilometragem livre.

Diária 12
horas

52 853,00 44.356,00

2
Van com acessibilidade e capacidade para atender
pessoas com necessidades especiais, diária de 12h,
quilometragem livre.

Diária 12
horas

3 616,00 1.848,00

3

Caminhão baú, pequeno, com carga de capacidade
mínima de 13.000Kg, combustível, motorista
portando celular ou Nextel ou aparelho de
comunicação semelhante. Carroceria: Comprimento
externo mínimo de 2,40m, altura mínima de 1,90m, e
largura externa mínima de 1,70m. Diária de 12h;
quilometragem livre.

Diária 12
horas

2 1.499,00 2.998,00

4
Carro executivo, motor 2.0, 4 portas, sedan, ar
condicionado, motorista, celular e combustível.
Diária de 12h, quilometragem livre.

Diária 12
horas

6 583,00 3.498,00

Valor Total (R$) 52.700,00

Parágrafo Único. Os serviços descritos no Termo de Referência serão executados nos dias 19 e 20 de novembro de 2019, na
Serra da Barriga, município de União dos Palmares, Alagoas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente Instrumento terá vigência de 90 (noventa) dias, contados a par r da data em que o úl mo signatário assinar o
Contrato, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO
O valor global do presente Contrato é de R R$ 52.700,00 (cinquenta e dois mil e setecentos 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 QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão por meio de dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da
União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

a) Gestão/Unidade: 34208/344041
b) Fonte: 0100
c) Programa de Trabalho: 13392202720ZF0001
d) Natureza de Despesa: 339039
e) PI: C20ZF1PA016
f) Nota de Empenho: 2019NE800341

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência,
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Anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019, parte integrante do processo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE
O preço contratado é fixo e irreajustável.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

§ 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.

§ 2º. 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 NONA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Instrumento são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico
003/2019, parte integrante do processo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão
Eletrônico 003/2019, parte integrante do processo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As sanções administra vas relacionadas à execução do presente Instrumento são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019, parte integrante do processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

§ 1º. 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
CONTRATANTE à con nuidade do Contrato.

§ 2º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e
ampla defesa.

§ 3º. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista no art. 77 da Lei nº
8.666/1993.

§ 4º. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES
É vedado à CONTRATADA:
a) Caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA
A CONTRATADA apresentará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após assinatura do Contrato, prestação de garan a
correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, em uma das modalidades previstas no § 1º do art.56 da Lei nº
8666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº
10.520/2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições con das na Lei nº 8.078/1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS
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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 DÉCIMA SÉTIMA - 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 DÉCIMA OITAVA - 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.

(Assinatura eletrônica)
Vanderlei Lourenço Francisco

Pela CONTRATANTE

(Assinatura eletrônica)
Fabricio Guimarâes Julião

Pela CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por FABRICIO GUIMARÃES JULIÃO, Usuário Externo, em 11/11/2019,
às 12:48, 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 Vanderlei Lourenço Francisco, Presidente, em 11/11/2019, às
13:01, 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.palmares.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0093664 e o código CRC E879D6BB.

Referência: Processo nº 01420.101234/2019-11 SEI nº 0093664
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