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GoNTRATO No í 112021
PROCESSO No 23302.0 0027 4.2020-51

INEXIGIBILIDADE

NO

Oí/202í

TERMO DE

CONTRATO

DE

PRESTAçAO DE SERyT9OS No 11/2021,

QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL

DE

EDUCAÇÃO, CtÊNCtA

E

TECNOLOGIA DO
SERTÃO
PERNAMBUGANO, E A ASSOGIAÇÃO
PARANAENSE DE CULTURA.

o tNsTtruro FEDERAL DE EDUCAçAO, CtÊNCtA E TECNOLOGTA

DO SERTÃO

PERNAMBUCANO, por intermédio da Reitoria, com sede na Rua Aristarco Lopes, n.o
240, Centro, PetrolinalPE, inscrito no CNPJ sob o no 10.830.301/0001-04, neste ato
representado pela Magnífica Reitora, Sr". Maria Leopoldina Veras Camelo, brasileira,
casada, professora, CPF no 524.254.073-68, nomeada pelo Decreto MEC de
1310412020 publicado no DOU de 14 de abril de 2020, doravante denominada
CONTRATANTE, e a ASSOC/Á çAO PARANÁENSE DE CULTURÁ - ÁPC, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 76.659.820/0001-51, sediada na Rua lmaculada Conceição, no
1.155, Bairro Prado Velho, Curitiba-PR, CEP 80.215-901, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Délcio Afonso Balestrin, CPF no
518.034.459-04, tendo em vista o que consta no Processo no 23302 .000274.2020-51 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, da Lei no 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto
no 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto no 7 .174, de 12 de maio de 2010, da
lnstrução Normativa SGD/ME no 1, de 4 de Abril de 2019 e da lnstrução Normativa
SEGES/MPDG no 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da lnexigibilidade no 0112021, mediante as
cláusulas e condiçÕes a seguir enunciadas.
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1.

CLÁUSULA PRIMEIRA. OBJETO

1.í. O objeto do presente instrumento é a Contratação de Serviço de Suporte e
Atualização do Sistema lntegrado de Bibliotecas - PERGAMUM, para atender a
todos os campi do lnstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência e anexos.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, seus anexos, Termo de
lnexigibilidade e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

í.3. Objeto da contratação:
GRUPO 1

cÓDrGo
ID

cATMAT/

DESCRTçÃO

VALOR
PERíODO

UND.

QUANT.

UNITÁRIO
(MESES)

de

TOTAL

(Rs)

CATSER

Serviços

VALOR

(Rs)

suporte

técnico, manutenção

e

atualização de versão do
7

Software Pergamum
Sistema lntegrado de
Bibliotecas, pelo período

26077

Serviço

1.

L2

1.009,09

12.109,08

de 12 meses.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA

-

VIGÊNCIA

2.1.O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início
na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por inÍeresse das parÍes até o
limite de 60 (sessenÍa) mesês, desde que haja autorização formal da autoridade
competente e se/a observado o drsposfo no Anexo lX da lN SEGES/MP no 05/2017,
atentando, em especial para o cumprimento dos segulnÍes regulslÍos;
2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos servços tem
natureza continuada;
2.1.2. Seja juntado relatorio que discorra sobre a execução do contrato, com
informações de que os servÇos tenham sido prestados regularmente;
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2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que
mantém inferesse na realização do seruiço;
2.1,4. Seja comprovado que o valor
vantajoso para a Administração;
2.1.5. Haja manifestação expressa
prorrogação;

2.í.6.

Se7ã

comprovado que

a

a

Administração

do contrato permanece economicamente

da contratada informando o rnferesse

contratada mantém

na

as condições iniciais de

habilitação.
2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogaçâo contratual.
2.3. A prorrogação
aditivo.

3.

de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo

CLÁUSULA TERCETRA

-

PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ í.099,09 (Hum mil, noventa e nove reais e
nove centavos), perfazendo o valor total de R$ í2.109,08 (Doze mil, cento e nove reais
e oito centavos).

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 - DorAçÃo

oRçAMENTÁRn

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na
classificação abaixo:
4.1.

Gestão/Unidade:
Fonte:

81

1

58149

00000000

Programa de Trabalho: 171083
Elemento de Despesa: 339039
Pl: L20RLP01FUN

4.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correspondentes correrão à conta dos
recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita
no início de cada exercÍcio financeiro.
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5.

CLÁUSULA QUINTA
5.1.

-

PAGAMENTO

O ptazo paru pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele

referentes
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo Xl da lN SEGES/MPDG n.
5t2017.

6.

CLÁUSULA SEXTA-REAJUSTAMENTO DE PREçOS EM SENTIDOAMPLO.
6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual
(reajuste em sentido estrito e/ou repactuação), são as estabelecidas no Termo de
Referência.

T. cLÁusuLA sÉTrMA - GARANTTA DE ExEcuçÃo
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8.

CLÁUSULA OTTAVA

-

MODELO DE EXECUçÃO DOS SERV|çOS E FTSCALTZAçÃO

8.1.O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização
pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência.

9.

CLÁUSULA NONA

-

OBRTGAçÕeS On CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1.As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência.
10. CLÁUSULA DÉCrMA

- SANÇÕES

ADMTNTSTRATIVAS.

10.1. As sançôes relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

-

RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administraçáo, nas situaçôes previstas nos
incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, e com as consequências
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
11.'1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso ll, da Lei no 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.
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aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposiçôes contidas na Lei no 8.078, de 1990
- Codigo de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
15. CLÁUSULA DÉCrMA QUTNTA

-

PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficialda União, no prazo previsto na Lei no 8.666, de 1993.

15.1.lncumbirá

à

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

-

FORO

16.1. E eleito o Foro de Petrolina/PE para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art.
55, §2o da Lei no 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas

e

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido

achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes e por duas testemunhas.

Petrolina/P

e, 1J

a

" 4otâty

de2021

Representante da CONTRATADA

Representante da CONTRATANTE

Délcio Afonso Balestrin

Maria Leopoldina Veras Camelo
Reitora lF Sertão-PE

TESTEMUNHAS:
ASS

ASS

NOME

NOME

CPF

CPF
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11.4.O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo
dos seguintes aspectos, conforme o caso:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
1'1.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. lndenizações e multas.

í2. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAçÕES e PERMTSSOES
12.1.É vedado à CONTRATADA interromper

a

execução dos serviços sob alegação de

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na lnstrução
Normativa SEGES/ME no 53, de I de Julho de 2020.

A cessão de crédito, a ser feita mediante

celebraÇão de termo aditivo,
regularidade
dependerá de comprovação da
fiscal e trabalhista da cessionária,
bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar
e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
12.2.1.

O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria
destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o
12.2.2.

desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem
prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento
direto previstos na lN SEGES/ME no 5, de 2017, casos aplicáveis.
13.

cLÁusuLA DÉcrMA

TERCETRA

-

ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG no 05, de 2017 .

no

13.2. A CONTRATADA e 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.

13.3.4s supressôes 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
contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de2002 e demais normas federais
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Co*provante de Assinatura Eletrônica

!

I

contral«or

Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em A7lO5l202L às L6:58:09 (GMT -3:00)

lF SERTÃO PE-APC-Aprovado

§

f

O única do documento: #ae64d6L A-2eL4-4a27-b3d6-695c77ad37eb

Hash cjo docurnento original (SHA256): 467fcdd0e0eb3a9c679fb0dB5bbd48a7388d4a6a65dcBaa5Ídd2a90b5b392264
Este Log é exclusivo ao documento número #ae64d6Lô-2eL4-4a27-lr3d6-695c77ad37eb e deve ser considerado parte do mesnro, com
os efeitos prêscritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (6)

{

Evilazio Tambosi (Contratada)
Assinou em 1U05/2AZL às 08:37:38 (GMT -3:00)

,/

José Adauto da Silva Junior (Testemunha 1)
Assinou em 10/051202L às L3:47:14 (GMT -3:00)

{

Sandro Skowronski (Ordenador)
Assinou em 10/05/2A21às 0B:35:51 (GMl- -3:00)

{

Lino Alfonso Jungbluth (Contratada)
Assinou em 10/05/2AZI às 07:53:16 (GMT -3:00)

{

Viviane Vieira Serafim (Testemunha 2)
Assinou em 10/05/2021. às 09:00:30 (GMT -3:00)

./

Maria Leopoldina Veras Camelo (Contratante)
Assinou em 1U05/202t às L6:39:04 (GMT -3:00)

Histórico completo
Data e hora

Evento

A7lO5l2O21às 16:58:09
(GMT -3:00)

Alessandra Rodrigues solicitou as assinaturas.
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0 contral«tor

Comprovante de Assinatura Eletrônica

Data e hora

Evento

10l05l2AZL às 07:53:L6
(GMT -3;00)

bluth (C P F 454.5L5.249 -A 4; E- mai I
irlinoj@grupomarista.org.br; lP 200.L92.114.1), assinou. Autenticidade
deste documento poderá ser verificada em https://
verifi cador.contra ktor.com. br. Assinatu ra com val ídade jurídica conforme
Li

no Alfonso

J

ung

MP 2.200-2103., Art.10o, §2.
l1lOSl2AZL às 0B:35:5L
(GMT -3:00)

1010512021às 09:00:30
{GMT -3:00)

1"OlO5l2A21 às L3:47 :14
(GMT -3:00)

Sandro Skowronski (Cpf 641.767 .469-04; E-mail
sand ro.skowronski@pucpr.br; I P 200. 1 92. 1 L4.39), assi nou. Autenticid ade
deste documento poderá ser verificada em https://
verifi cador.contraktor.com.br. Assinatu ra com val idade jurídica conforme
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
Viviane Vieira Serafim (CPF 006.349.789-18; E-mail viviane.v@pucpr.br;
lP 189.26.42.36t, assinou. Autenticidade deste documento poderá ser
verifi cad a em https://verifi cad or.contra ktor.com.br. Ass in atu ra com
validade jurídica conforme MP 2.200-2/0L, Art. 10o, §2.
José Adauto da Silva Junior (CPF 388.526.594-04; E-mail
a d a uto j u n i o r@ifse rta o - p e.ed u. b r : lP 152.23 8. 1 1 L.24 Ll, a ss i n o u.

Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verifi cad or.co ntra ktor.co m. b r. Ass in atu ra com va id a de j u rídica conforme
MP 2.200-2101, Art. l-0o, §2.
I

13.10512021 às 08:37:38
(GMT -3:00)

Evilazio Tambosi (CPF 290.690.849-53; E-mail
ireviIazio@g rupoma rista.org.br; I P 200. L92 .LL4.24ll, assinou.
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verifi cador.contraktor.com.br. Assinatu ra com val idade jurídica conforme

MP 2.200-210L, Art. 10o, §2
l1l05l2A2L às L6:39:04
(GMT -3:00)

11/OS|2A21às L6:39:04

Maria Leopoldina Veras Camelo ICPF 524.252.073-68; E-mail
reitoria@ifsertao-pe.edu.br; lP 186.194.115.141), assinou. Autenticidade
deste documento poderá ser verificada em https://
verifi cado r.contra ktor.com. br. Assi natu ra co m val idade j u ríd ica conform e
MP 2.200-2lOl, Art.10o, §2.
Documento assinado por todos os participantes.

(GMT -3:00)
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