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TERMO DE CONTRATO

TERMo DE coNTRATo DE enesraçÃo DE
SERV|çOS No 05/20í9, QUE FAAÊM ENTRE St A
utttÃo, poR tNrenmÉoto Do tvlrntsrÉnto DA

ctÊNcte, TEcNoLoctA, tttovlçÕes

E

coMuNtcAçÕes (Mcnc) E Do cENTRo NActoNAL
DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES
NATURATS (CEMADEN) E A EMPRESA TTCKET
SOLUCOES HDFGT S/A.

A união por intermédio do utlrtlstÉnto DA ctÊrucn,

TEcNoLoctA, lNovAçóES E
coMUNlcAçóEs (Mcrlc) e do cENTRo NAcToNAL DE MoNlroMMENTo E ALERTAS DE

DESASTRES NATURAIS (CEMADEN), com sede na Estrada Doutor Attino Bondesan, 500, Distrito
de Eugênio de Melo (Rodovia Presidente Dutra, km 137,8) prédio do CEMADEN, CEp 12247-016,
-

na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, inscrito no CNpJ sob

o

no

01.263.896/0026-12, neste ato representado pelo Sr. OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES, nomeado
pela Portaria no gg8, de 05 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no 105,
Seção 02, página 01, do dia 05 de junho de 2015, inscrito no CPF no 285.437.260-34, portador da
Carteira de ldentidade no 010.052.247-85, expedida pela SSP/RS, doravante denominada

CONTRATANTE, e a empresa TICKET SOLUCOES HDFGT S/A inscrita no CNPJ/MF sob o no
03.506.307/000í-57, sediada na Rua Machado de Assis, n.o 50, Edifício 02, Bairro Santa Lúcia, CEp
93700-000, em Campo Bom - RS doravante designada CONTMTADA, neste ato representada
pelos Srs. DIEGO VlTÓRtlA DE MORAIS, Coordenador Administrativo, portador da Carteira de
ldentidade no 2086252737, expedida pela SJS/ll RS, e CPF no 007.275.350-13, e LUCTANO
RODRIGO WEIAND, Gerente de Licitações, portador da Carteira de ldentidade n.o 3027063209,
expedida pela SJTC/ll RS, e CPF no 952.835-520-04, tendo em vista o que consta no Processo no
01242.000053/2019-69 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
lnstrução Normativa SEGES/MP no 5, de 26 de maio de 20'17 e suas alteraçôes, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão no 0712019, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA

-

OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de administração,
gerenciamento e controle informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip
como meio de intermediação do pagamento, para aquisição de combustíveis em rede de postos
credenciados, tipo etanol, gasolina, diesel 510, ar1a32 e lubrificantes para os veículos, a fím de
atender aos veículos oficiais do CEMADEN, 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 preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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1.3. Objeto da contratação:
QUANT.

o/o

VALOR FINAL

DESCONTO

(R$)

2.885,00

2J2%

2.823,8380

15.000

63.990,00

2,120/o

62.633,4120

Diesel

3.000

10.569,00

2,120/o

'10.344,9372

04

DieselSl0

30.000

109.110,00

2,120/o

106.796,8680

05

Arla 32

100

300,00

2,120/o

293,6400

06

Lubrificantes

500

12.255,00

2,12%

07

Taxa de
Administração

5.614,87

100,00%

ITEM

TIPO

LITROS

VALOR (R$)

01

Etanol

1.000

02

Gasolina

03

1

1.995,1940
0,00

í94.887,89

2. CLÁUSULA SEGUNDA

-UGÊNCIA

2.1. Q_prazo de.yigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data
0)
ser prorrogado por interesse das
a.Q'ú/QOlélé
"n""u^mento
partes até
limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade
competente e observados os seguintes requisitos:

e

o

Qluffidendo

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.l.2.Estejaformalmente 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 informaçóes
de que os serviços tenham sido prestados 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 condiçóes iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA

-

PREçO

3.1 O valor total da contratação e de R$ 194.887,89 (cento e noventa e quatro mil oitocentos
e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou

{

q?-

.3.

O valor acima é

meramente estimativo,

de forma que os pagamentos devidos

à

dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
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4'1' As despesas deconentes desta contratação estão programadas
em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para
o exercício de 2019, na classificaião abaixo:
estão/U n id ade: 240224
Fonte: 0100
Programa de Trabatho :19.57 1 .2040.20G8.0001
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.0í Combustíveis e Lubrificantes
Automotivos
3.3.90.39.25 - Taxa de Administração
G

Pl:20G80003-01

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. CúUSULA QUINTA

- PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontramse deÍinidos no Termo de Referência e no Anexo Xl da lN SEGES/MP n. st2o17.
6. CLÁUSULA SEXTA

- REAJUSTE

6.1.As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.

z.

cúusuLA

sÉTtMA

-

GARANT|A DE ExEcuçÃo

7.í. Sera exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do
Termo de Referência.
8. CLÁUSULA OITAVA

- REGIME DE EXECUçÃO DOS SERVIçOS E FISCALIZAçÃO

8.í. 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.

cúusuLA

NoNA

- oBRtcAçÕes ol

CoNTRATANTE E DA GoNTRATADA

9.1. As obrigações da CONTMTANTE e da CONTMTADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

í0. cLÁusuLA DÉctMA - SANçÕES ADMTNTSTRATTVAS
10.1.As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

1í. CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

{

\s r

1

1.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
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11.1 .1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações 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.

1í.3.A

CONTRATADA reconhece

os direitos da CONTMTANTE em caso de

administrativa prevista no art. 77 daLei

no

rescisão

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;
1'1.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. lndenizações e multas.

í2. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAçÕES
12.1. Êvedado à CONTMTADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. lnterromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTMTANTE, salvo nos casos previstos em lei.

í3. CLÁUSULA DÉC|MA TERCETRA - ALTERAçÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no 8.666, de
í 993.

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.

í3.3.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.

í4. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

-

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiçóes
contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais normas federais
14.1.

aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉC|MA QUTNTA

-

PUBLTCAçÃO

15.1. lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficialda União, no prazo previsto na Lei no 8.666, de 1993.
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16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Seção Judiciária de São José dos Campos - Justiça Federal.

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

São José dos Campos

,()f

a.

2019.

osv
Di

do CEMADEN
legalda CONTRATANTE

DI

RIGO

Administrativo
Representantes da TICKET

de

s/A

TESTEMUNHAS

1-)
Nome:
CPF:

lL

2-)

cPF:

{

CPF: 92ô.239.802'68
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