MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

TERMO DE CONTRATO 38/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
38/2020/AD que entre si fazem a UNIVERSIDADE
FEDERAL FLUMINENSE e a empresa PEARSON
EDUCATION DO BRASIL.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, Estado
do Rio de Janeiro, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.523.215/0001-06, neste ato representada pelo seu Magníﬁco Reitor, Professor
ANTONIO CLÁUDIO LUCAS DA NOBREGA, nomeado por Decreto Presidencial publicado no DOU de 21/11/2018, portador da cédula de iden dade nº 047142036,
expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 808.987.697-87, e a Empresa PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.404.158/000190, com sede na Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1400, Água Branca, São Paulo-SP-CEP: 05001-100, neste ato representada pelo seu Diretor de Sistema de Ensino, Sr.
(ª) André Quintela Barbosa, portador da Cédula de Iden dade n.º 10.304.995, expedida pela SSP/MG e do CPF/MF n.º 014.700.736-41, e Heloísa Mou nho Avilez
Guerato portadora da Cédula de Iden dade n.º 33.211.839-3, expedida pela SSP/SP e do CPF/MF n.º 302.341.438-60, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar este Contrato em conformidade com o que consta do Processo Administra vo n.º 23069.157522/2020-45, com base na Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, caput
art. 25, decorrentes da Inexigibilidade 159/2020 do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, e da Instrução Norma va SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017
alterações, passando o Termo de Referência e a proposta da CONTRATADA, independentemente de sua transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste
Instrumento, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO
1.1 Objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de licença de uso do acervo da Plataforma “Biblioteca Virtual” (BV), de acordo com as quan dades,
periodicidades, especiﬁcações, obrigações e demais condições do Termo de Referência e seus anexos.
1.1.1 Descri vo do objeto de da contratação:

ITEM

01

DESCRIÇÃO
Assinatura da plataforma virtual a mais de mais 9.200 títulos
disponibilizados, de forma simultânea a usuários da comunidade
Universidade Federal Fluminense, pelo período de 12 meses.

UNIDADE

Assinatura

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

20.000
(acessos)

R$ 1,60

R$384.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, com início na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60
(sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em
especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
2.1.1 Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza con nuada;
2.1.2 Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.3 Seja juntada jus ﬁca va e mo vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
2.1.4 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
2.1.5 Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
2.1 6.Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.
2.1.7 A CONTRATADA não tem direito subje vo à prorrogação contratual.
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2.1.8 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi vo.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO
3.1 O valor total da contratação é de R$384.000,00 (Trezentos e oitenta quatro mil reais), pagos em 12 parcelas mensais de R$32.000,00 (Trinta e dois mil reais).
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 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na
classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade: 150182/15227
Fonte: 8144000000
Programa de Trabalho: 189273
Elemento de Despesa: 339039
PI: M20RKG0101N
No(s) exercício(s) seguinte(s), 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.
5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017.
6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO
6.1 Os preços são ﬁxos e irreajustáveis no prazo de vigência deste contrato (12 meses).
6.2 Em caso de renovação do contrato, o reajuste será feito de acordo com a proposta que origina este contrato, com índice baseado no IGP-M/FGV, dos úl mos 12
meses.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DA EXECUÇÃO
7.1 Não será exigida a prestação de garan a na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.
8. CLÁUSULA OITAVA - MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
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 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 Comete infração administra va nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002,a CONTRATADA que:
10.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.
10.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto.
10.1.3 Fraudar na execução do contrato.
10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo.
10.1.5 Cometer fraude ﬁscal.
10.1.6 Não man ver a proposta.
11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - RESCISÃO
11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 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;
11.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao
contraditório, bem como 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.
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11.3.1 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.3.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.3.3 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.3.4 Indenizações e multas.
11.5 O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES
12.1 É vedado à CONTRATADA:
12.1.2 caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira;
12.1.3 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, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.
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 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 A publicação resumida deste Contrato e seus aditamentos no Diário Oﬁcial da União serão promovidos pela CONTRATANTE, na mesma data ou até o quinto dia ú l
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
16.1 O Foro privilegiado para dirimir eventuais questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administra vamente, serão
processadas e julgadas na Jus ça Federal de Niterói, seção Judiciária do Rio de Janeiro, na forma prevista pelo ar go 109, I da Cons tuição Federal.
16.2 E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 01 (uma) via de igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai
assinado pelas partes CONTRATANTEs e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes CONTRATANTEs a cumprir o presente
Contrato em todas as suas cláusulas.

Documento assinado eletronicamente por André Quintela Barbosa, Diretor, em 01/10/2020, às 09:50, 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 Heloisa Mou nho Avilez Guerato, Usuário Externo, em 01/10/2020, às 10:30, 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 Joao Paulo Marques Moraes, ADMINISTRADOR, em 01/10/2020, às 23:20, 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 ps://sei.uﬀ.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 0256175 e o código CRC A4B48A51.

Referência: Processo nº 23069.157522/2020-45
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