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Contrato Nº021/2020

PROCESSO Nº 01416.001517/2020-59

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 21/2020, QUE FAZEM ENTRE
SI AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA –
ANCINE E A EMPRESA VOAR TURISMO
EIRELI.

 
A AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE, por intermédio da Coordenação
de Licitações e Compras (CLC), com sede na Avenida Graça Aranha, n° 35, Centro,
CEP 20030-002, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº
04.884.574/0001-20, neste ato representado pelo seu Secretário de Gestão
Interna, EDUARDO FONSECA DE MORAES, nomeado pela Portaria ANCINE nº
201- E, de 16 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 17 de abril de
2020, inscrito no CPF sob n.º 013.493.037-12, portador da cédula de identidade
n.º 011660849-8, expedida pelo DETRAN/RIO, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa VOAR TURISMO EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 26.585.506/0001-01, sediada  na Quadra 208 Sul, AV. LO 03, Lote 16, SALA
02, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP. 77.020-542, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. FABIO JOSE TAVARES, portador
da Carteira de Identidade nº 4073221, expedida pelo SSP, e CPF nº 033.068.949-
58, tendo em vista o que consta no Processo nº 01416.001517/2020-59 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 9.507, de 21 de setembro de 2018
e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas
alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão
nº 14/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 
 

   1.          CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
 

 
1.1.  O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de
agenciamento de  viagens para deslocamentos em voos domésticos e
internacionais, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão,
remarcação, cancelamento, reembolso e demais e serviços correlatos,
incluindo a emissão de apólices de seguro-viagem, que serão prestados nas
condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.    

1.2.    Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no
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preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3.  Objeto da contratação:
  
 

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

PREÇO
UNITÁRIO

QUANTIDADE
ANUAL

VALOR ANUAL
ESTIMADO

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1

 
1

Agenciamento para
Emissão de bilhetes de
passagem - Voos
Domésticos

 
R$

 
 

971

 
R$

 
2

Agenciamento para
Emissão de bilhetes de
passagem - Voos
Internacionais

 
R$

 
 

40

 
R$

 
3

Agenciamento para
Alteração e
Cancelamento de
bilhetes de passagem
- Voos Domésticos

 
R$

 
98

 
R$

 
4

Agenciamento para
Alteração e
Cancelamento de bilhetes
de passagem - Voos
Internacionais

 
R$

 
 

20

 
R$

5 Agenciamento para
Emissão de Seguro-
Viagem

R$  
21 R$

6 Repasse - Voos
Domésticos

R$ 1.069  
(*) R$

748.298,157 Repasse - Voos
Internacionais

R$ 60

8 Repasse - Seguro-
Viagem

R$ 21

 Valor Total  : R$ 748.298,15
 
 

(*) OS ITENS 6, 7 E 8 DO QUADRO ACIMA NÃO SERÃO OBJETOS DE
FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, DEVENDO O
LICITANTE INFORMAR O MESMO VALOR ESTIMADO PELA ANCINE, QUAL
SEJA R$ 748.298,15

 
 

      2.  CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
 

2.1.  O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital,
com início na data de 21/09/2020 e encerramento em 21/09/2021, podendo
ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses,
desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os
seguintes requisitos:

2.1.1.  Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2.  Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos
serviços tem natureza continuada;

2.1.3.  Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato,
com informações de que os serviços tenham sido prestados
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regularmente;

2.1.4.  Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a
Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.5.  Seja comprovado que o valor do contrato permanece
economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.6.  Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na
prorrogação;

2.1.7.  Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de
habilitação.

 
  3.       CLÁUSULA TERCEIRA –PREÇO

 

3.1 O valor total da contratação é de e R$ 748.298,15 (Setecentos e quarenta e
oito mil, duzentos e noventa e oito reais e quinze 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.

3.3.                    O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente
prestados.

  
          4.       CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

4.1.                    As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da ANCINE, para o exercício
de 2020, na classificação abaixo:

 

Gestão/Unidade: 20203/203003

Fonte: 0100000000

          0174042003
Programa de Trabalho:   13.122.0032.2000.0001
                                          13.125.5025.20ZJ.0001
 

Elemento de Despesa:3390.33.01, 3390.33.02 e 3390.39.69

 

PI: C20004AN023

Notas de Empenho: 2020NE800388, emitida em 15 de setembro de 2020, no
valor de R$: 235.043,96 (Duzentos e trinta e cinco mil e quarenta e três reais e
noventa e seis centavos);

2020NE800389, emitida em 15 de setembro de 2020, no valor de R$: 638,76
(Seiscentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos);

 2020NE800391, emitida em 16 de setembro de 2020, no valor de R$:
13.750,00 (Treze mil e setecentos e cinquenta reais).
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4.2.                    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 pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.1.1. 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.

5.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do
serviço, conforme o Termo de Referência.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666,
de 1993.

5.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do
documento, tais como: 

5.5.1. o prazo de validade;

5.5.2. a data da emissão;

5.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

5.5.4. o período de prestação dos serviços;

5.5.5. o valor a pagar; e

5.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado 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;

5.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº
05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a
Contratada:

5.7.1. não produziu os resultados acordados;

5.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;

5.7.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária para pagamento.
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5.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição
de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de
2018.

5.11. 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. 

5.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.13. Havendo a efetiva 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. 

5.14. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da contratante.

5.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa
privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

5.16. 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
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

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 = (TX) I = ( 6 / 100 )

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual =
6%
 

 
 

6.                  CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
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6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
 

7.                  CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
 

7.1.              Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
7.1.1.       Vista a natureza e complexidade da contratação, os instrumentos

para recolhimento de valores advindos das aplicações das sanções
são suficientes para reparar possíveis falhas de execução contratual.

  
8.                  CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO

 

8.1.                    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 Termo de Referência, anexo do Edital.

 
9.      CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

 

9.1.              São obrigações da CONTRATANTE:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.2. 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;

9.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções
por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.1.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo
e condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.1.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais
como:

9.1.7. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como
nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

9.1.8. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

9.1.9. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

9.1.10. Fornecer por escrito as informações necessárias para o
desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

9.1.11. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu
recebimento;
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9.1.12. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da
União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das
obrigações pela Contratada;

9.1.13. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações
técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações
expedidas;

9.1.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada
houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº
8.666, de 1993.

 

9.2. São obrigações da CONTRATADA:

 

9.2.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e
de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

9.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 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;

9.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade
federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade,
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

9.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e
determinações em vigor;

9.2.5. Vedar a utilização, 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;

9.2.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao
setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte
ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos
tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do
contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;        

9.2.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em
Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas,
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

9.2.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
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qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.2.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do
empreendimento.

9.2.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.2.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do
contrato.

9.2.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado.

9.2.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo
sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança,
higiene e disciplina.

9.2.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às
especificações do memorial descritivo.

9.2.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

9.2.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;

9.2.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação,
quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei
nº 13.146, de 2015.

9.2.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;

9.2 . 1 9 . Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2 .20 . Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal,
estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

9.2.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

9.2.22. Atender, no prazo máximo de 04:00 horas, as solicitações de cotação,
reserva, emissão e alteração de BILHETE DE PASSAGEM de VOOS
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DOMÉSTICOS, VOOS INTERNACIONAIS e SEGURO-VIAGEM;

9.2.23. Assessorar a CONTRATANTE para definição do melhor roteiro, horário,
frequência de voos, inclusive TARIFAS promocionais e outras vantagens que a
CONTRATANTE possa obter;

 
 
10.               CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

10.1.          As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas
no Termo de Referência, anexo do Edital.

  
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, anexo ao
Edital;

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 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.

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

11.4.1.         Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

11.4.2.         Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3.         Indenizações e multas.
  
12.  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

 
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 Instrução Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020.

 
12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo,
dependerá de comprovação da regularidade 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.
12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria
destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o
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 previsto na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.
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     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.

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 contidas na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.
 
 

      15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
 

15.1.                    Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento,
por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

 
 

1      16.  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
 

16.1.                    O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato será o da Seção Judiciária da Comarca do Rio de Janeiro -
Justiça Federal.

 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.

 
 

Rio de Janeiro,  17 de Setembro de 2020.

 
 
 
 
 

EDUARDO FONSECA DE
MORAES

Secretário de Gestão Interna
 
 
 

FABIO JOSE TAVARES
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Sócio Administrador
 
 
 

TESTEMUNHAS:
 
1-Mauro Simas Augusto Lima- Siape nº 1869340
2- Valmir Correia de Almeida -Siape nº 1556822

Documento assinado eletronicamente por FABIO JOSE TAVARES, Usuário
Externo, em 17/09/2020, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE nº 66 de 1º de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Fonseca de Moraes,
Secretário de Gestão Interna, em 17/09/2020, às 16:14, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE nº 66
de 1º de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Valmir Correia De Almeida,
Testemunha, em 17/09/2020, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 11 da RDC/ANCINE nº 66 de 1º de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Simas, Testemunha, em
17/09/2020, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 11 da RDC/ANCINE nº 66 de 1º de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o
código verificador 1767278 e o código CRC 2755773B.

 

Referência: Processo nº 01416.001517/2020-59 SEI nº 1767278
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