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CONTRATO Nº 012/2018
PROCESSO Nº: 72031.003508/2018-41

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DO TURISMO, E A EMPRESA
DAINA LIMA DE ALMEIDA

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO TURISMO
, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
05.457.283/0002-08, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco "U", 2º e 3º andares, Brasília/DF,
CEP: 70.065-900, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por
seu Secretário Nacional de Qualiﬁcação e Promoção do Turismo, Senhor BABINGTON DOS
SANTOS, brasileiro, portador da Carteira de Iden dade nº 1.250.758, expedida pela SESPDS/DF, e
inscrita no CPF/MF sob o nº 966.860.656-68, residente nesta Capital, no uso das atribuições
conferidas pela Portaria nº 450, de 11 de maio de 2018, e a empresa DAINA LIMA DE ALMEIDA EPP
,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo sua representante legal,
Senhora DAINA LIMA DE ALMEIDA
, portadora da Carteira de Iden dade nº 1083800-7, expedida
pela SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob nº 700.145.821-04, situada na Avenida Marechal deodoro, 2301,
Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP: 78.032-050, tendo em vista o que consta no Processo
nº 72031.003508/2018-41 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 nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 03/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.
Contratação de empresa especializada em montagem e operacionalização de estandes
em feiras e eventos para prestação de serviços de organização, execução, acompanhamento,
infraestrutura, apoio logís co, paisagismo, soluções tecnológicas, impressos em geral para efe vação
da par cipação, com 100 m² de área total do Ministério do Turismo, na 24ª BNT MERCOSUL, a ser
realizada no Centreventos de Itajaí – SC, nos dias 25 e 26 de maio de 2018, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
2.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

2.1.
Este Contrato guarda conformidade com o Pregão Eletrônico nº 07/2018 e seus Anexos,
vinculando-se, ainda, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais
documentos constantes do Processo nº 72031.003508/2018-41, que, independentemente de
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transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1.
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados a
par r da assinatura do contrato, e somente poderá ser prorrogado nos termos do ar go 57, parágrafo
1, da Lei nº 8.666, de 1993.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1.
O valor total es mado da contratação é de R$ 49.222,16 (quarenta e nove mil, duzentos
e vinte e dois reais e dezesseis centavos).
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.
5.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classiﬁcação
abaixo:
Gestão/Unidade: 540006
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 23.695.2076.20Y3.0001
Elemento de Despesa: 33.90.39
PI: 0646 PREVENT
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
6.2.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e deﬁni vo
do serviço, nos seguintes termos:
6.3.
No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
6.4.
No prazo de até 10 dias corridos a par r do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o ﬁscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
6.5.
No mesmo prazo, o ﬁscal ou equipe de ﬁscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
6.6.
Em exis ndo ﬁscal setorial, este deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, no mesmo prazo.
6.7.
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento dos relatórios
mencionados acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento deﬁni vo, ato que
concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
6.8.
Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
ﬁscalização técnica, setorial, e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correções;
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6.9.
Emi r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento deﬁni vo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
6.10.
Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.
6.11.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
6.12.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.
6.13.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem
bancária para pagamento.
6.14.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
6.15.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
6.16.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
6.17.
Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.
6.18.
Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.
6.19.
Somente por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
6.20.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando couber:
6.21.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as
atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se
as exceções nele previstas. 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.
6.22.
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:
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EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I = (TX) I = ( 6 / 100 ) TX = Percentual da taxa anual = 6%

7.

CLÁUSULA SÉTIMA - INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE

7.1.

O preço é fixo e irreajustável.

8.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1.
A CONTRATADA prestará garan a no valor de R$ 984,45 (novecentos e oitenta e quatro
reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a 2% (dois por cento) de seu valor total, no prazo
de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital.
9.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1.
Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
9.2.
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;
9.3.

Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

9.4.
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;
9.5.
U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.6.
Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança no órgão Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
9.7.
Apresentar os empregados devidamente uniformizados e iden ﬁcados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
9.8.
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;
9.9.
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação especíﬁca, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;
9.10.
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;
9.11.

Instruir seus empregados a respeito das a vidades a serem desempenhadas, alertandoContrato 012 (0239183)
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os a não executar a vidades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
9.12.
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da
prestação dos serviços;
9.13.
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;
9.14.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.15.
contrato;

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

9.16.
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.
9.17.
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 artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
9.18.
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;
9.19.
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:
9.20.
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;
9.21.
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 - DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1.
A CONTRATADA deverá realizar os serviços relacionados com o objeto deste Termo de
Referência com seus próprios recursos, sendo-lhe facultado contratar terceiros ou subcontratar outras
empresas ou ins tuições, pelos quais deve assumir inteira responsabilidade, sendo vedada a
subcontratação integral dos serviços e desde que sejam respeitados os limites estabelecidos neste
Termo de Referência.
10.2.
Por serem considerados como serviços de maior relevância técnica, é vedada a
subcontratação dos serviços abaixo elencados:
10.3.
Elaboração, realizada pelo arquiteto e/ou engenheiro da CONTRATADA, dos projetos
arquitetônicos dos estandes contratados pelo Ministério do Turismo no evento;
10.4.
Pré-operacionais, que consistem em todas as trata vas junto à CONTRATANTE que
antecedem a realização do evento até a sua ocorrência;
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10.5.
Responsável Técnico do Estande, que responderá in loco pela execução dos serviços e
representará a CONTRATADA desde o início da montagem do estande até a sua desmontagem. Caberá
ao Responsável Técnico, que deverá permanecer à disposição no evento durante o período de sua
realização, toda a interlocução com o servidor da CONTRATANTE designado para ﬁscalizar, no evento,
os serviços objeto deste Termo de Referência; e
10.6.
Pós-operacionais, que consistem na entrega ﬁnal dos serviços solicitados, após a
realização do evento, além de toda documentação de prestação de contas compa vel com os termos
da contratação.
10.7.
As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serão
indicadas e qualiﬁcadas pela licitante melhor classiﬁcada juntamente com a descrição dos bens e/ou
serviços a serem por elas fornecidos e seus respectivos valores, no caso da hipótese prevista no artigo
48, II, da LC 123/2006.
10.8.

São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:

10.9.
apresentar a documentação de regularidade ﬁscal das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto
no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;
10.10.
subs tuir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de ex nção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total,
no ﬁcando o órgão ou en dade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da subs tuição, hipótese em que ﬁcará responsável pela execução da
parcela originalmente subcontratada;
10.11.
Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compa bilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das a vidades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.
10.12.
Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualiﬁcada
como microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2.
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 empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
11.3.
No ﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
11.4.
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
11.5.
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
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12.1.
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 ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art.
6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
12.2.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
12.3.
A veriﬁcação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
12.4.
A execução dos contratos deverá ser acompanhada e ﬁscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no
ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.
12.5.
A ﬁscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
u lizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo VIII
da Instrução Norma va SEGES nº 05, de 2017, ou outro instrumento subs tuto para aferição da
qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
12.6.
não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as atividades contratadas; ou
12.7.
deixar de u lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
12.8.
A u lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a
avaliação da prestação dos serviços.
12.9.
Durante a execução do objeto, o ﬁscal técnico deverá monitorar constantemente o nível
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
12.10.
O ﬁscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.
12.11.
Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação
de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
12.12.
A CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para a prestação do serviço com menor
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo ﬁscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.
12.13.
Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
12.14.
O ﬁscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
12.15.
O ﬁscal técnico, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da produ vidade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente realizada,
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº
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8.666, de 1993.
12.16.
A conformidade do material a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser
veriﬁcada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respec vas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
12.17.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências veriﬁcadas,
adotando as providências necessárias ao ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.18.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.19.
A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

13.1.
A entrega do estande, com os equipamentos de uso, as chaves de todos os recintos e
mobiliários, ou quaiquer outros serviços serão recebidos provisoriamente até às 14h do dia 02 de abril
de 2018, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e ﬁscalização do contrato, para efeito de
posterior veriﬁcação de sua conformidade com as especiﬁcações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que
julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
13.2.
Havendo necessidade e viabilidade, o prazo de entrega e instalação de algum
equipamento poderá ser prorrogado, mediante jus ﬁca va técnica e prévio acordo entre as partes,
desde que ocorra no prazo de até 03 (três) horas antes do início do evento.
13.3.
A re rada/conserto do material/equipamento/estrutura impugnado e a subs tuição
desse por outro autorizado deverá ocorrer em prazo razoável, a ser aﬁxado pelo Fiscal do Contrato.
Caso a subs tuição não ocorra no período es pulado, a CONTRATADA deverá apresentar jus ﬁca va
ao servidor que es ver ﬁscalizando a prestação dos serviços. Sendo aceita a jus ﬁca va apresentada,
a re rada/conserto do material/equipamento/estrutura impugnado e a sua subs tuição deverá ocorrer
no prazo de até 03 (três) horas antes do início do evento.
13.4.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs tuídos no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
13.5.
Os serviços serão recebidos deﬁni vamente após a veriﬁcação da qualidade e
quan dade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
13.6.
Para efeito de recebimento provisório, o ﬁscal técnico do contrato irá apurar o resultado
das avaliações da execução do objeto, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
13.7.
O recebimento deﬁni vo, ato que concre za o ateste da execução dos serviços, será
realizado pelo gestor do contrato.
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13.8.
O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela
fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicará as cláusulas contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas
correções.
13.9.
O gestor emi rá termo circunstanciado para efeito de recebimento deﬁni vo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
13.10.
O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.
que:

Comete infração administra va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) falhar ou fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo; e
e) cometer fraude fiscal.
14.2.
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:
14.2.1.
Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
14.2.2.

Multa de:

14.2.2.1.
0,1% (um décimo por cento) até 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;
14.2.2.2.
0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;
14.2.2.3.
0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;
14.2.2.4.
0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2 abaixo; e
14.2.2.5.
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garan a (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;
14.2.2.6.
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
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14.2.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade
administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
14.2.4.
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;
14.2.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
14.3.
As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.3, 12.2.4 e 12.2.5 poderão ser aplicadas
à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
14.4.
Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
Tabela 1

GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
conseqüências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Servir-se de funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4

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

02

Para os itens a seguir, deixar de:
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5

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

02

6

Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia;

01

7

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e
por ocorrência;

03

8

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

01

9

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

01

14.5.
Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
14.5.1.
tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
14.5.2.

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.5.3.
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
14.6.
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.
14.7.
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.
14.8.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO

15.1.
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.
15.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4.

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

15.5.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.6.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.7.

Indenizações e multas.

16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VEDAÇÕES

16.1.

É vedado à CONTRATADA:
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16.2.

Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

16.3.
Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÕES

17.1.
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.
17.2.
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.
17.3.
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.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1.
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.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

19.1.
A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos
termos do art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666193.
20.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1.
Fica eleito o Juízo Federal do Distrito Federal, para dirimir quaisquer questões oriundas
do contrato, com renúncia expressa de quaisquer outros por mais privilegiados sejam.
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.
Brasília,______ de ______________________ de 2018.

__________________________________________
BABINGTON DOS SANTOS
PELA CONTRATANTE

__________________________________________
DAINA LIMA DE ALMEIDA
PELA CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:

NOME: ______________________________________
NOME: _______________________________________
CPF: ________________________________________
________________________________________

CPF:

Documento assinado eletronicamente por Babington dos Santos, Secretário Nacional de
Qualificação e Promoção do Turismo, em 24/05/2018, às 11:48, conforme horário oficial de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por DAINA LIMA DE ALMEIDA, Usuário Externo, em
24/05/2018, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 0239183 e o código CRC 046B626E.

Referência: Proces s o nº 72031.003508/2018-41
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