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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO 

COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

CONTRATO N.° O.  /2014 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE DE CARGAS EM ÂMBITO 
NACIONAL E INTERNACIONAL, PORTA A 
PORTA, IDA E VOLTA, UTILIZANDO-SE DOS 
SERVIÇOS DE COMPANHIAS AÉREAS, 
INCLUINDO OS TRABALHOS DE CARGA E 
DESCARGA, 	EMBALAGEM 	E 
DESEMBALAGEM, COLETA, REMESSA, 
REDESPACHO E ENTREGA DE CARGAS E 
ENCOMENDAS DIVERSAS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE 
GUSMÃO — FUNAG E A EMPRESA ÁQUILA 
TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. 

A FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO — FUNAG, fundação pública, com sede no 
Anexo II, Térreo, do Ministério das Relações Exteriores, na cidade de Brasília, Distrito 
Federal, inscrita no C.N.P.J. sob o n.° 00.662.197/0001-24, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representada pela Senhora Coordenadora-Geral de 
Administração, Orçamento e Finanças Marcia Martins Alves, carteira de identidade n.° 
689320 SSP/DF, inscrita no CPF sob o n.° 296.226.891-91, nomeada pela Portaria n° 160 de 
28 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União do dia29 de junho de 2012, 
residente e domiciliada na cidade de Brasília (DF), e a Empresa ÁQUILA TRANSPORTE 
DE CARGAS LTDA, com sede a Quadra ADE, conjunto 25, lote 3, CEP 71.990-540, Águas 
Claras, na cidade de Brasília/DF, inscrita no C.N.P.J/CPF sob o n.° 03.608.196/0001-90, 
daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Eudes 
Brito Carneiro, carteira de identidade n.° 1625613 SSP/MA, inscrito no CPF sob o n.° 
467.190.323-72, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF, resolvem celebrar o 
presente Contrato de prestação de serviços de transporte de cargas em âmbito nacional e 
internacional, de acordo com o que consta no Processo n.° 09100.000017/2014-17, e será 
processado de acordo com as normas estabelecidas na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 
1993, na Portaria Normativa n° 05, de 11 de outubro de 2010, da Secretaria de Recursos 
Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e demais normas 
complementares, em suas atuais redações e mediante as seguintes condições: 
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1.1 	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de carasP' 
em âmbito nacional e internacional, porta a porta, ida e volta, utilizando-se dos serviços de 
companhias aéreas, incluindo os trabalhos de carga e descarga, embalagem e desembalagem, 
coleta, remessa, redespacho e entrega de cargas e encomendas diversas, para atendimento das 
necessidades da Fundação Alexandre de Gusmão, conforme especificações contidas no Termo 
de Referência e no Edital n° 01/2014 que integram e fazem parte deste instrumento 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

2.1 Os serviços serão prestados a partir da vigência do presente Contrato, devendo a 
CONTRATADA atender às determinações contidas na Cláusula Sexta. 

2.2 O Contrato será assinado em até 2 (dois) dias úteis, após a convocação, por escrito, da 
CONTRATADA pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 Serviços de transporte de cargas em âmbito nacional e internacional, porta a porta, ida e 
volta, utilizando-se dos serviços de companhias aéreas, incluindo os trabalhos de carga e 
descarga, embalagem e desembalagem, coleta, remessa, redespacho e entrega de cargas e 
encomendas diversas (incluindo impressos e materiais de expediente diversos, equipamentos e 
periféricos de informática). 

3.2 Nos serviços devem ser incluídos o redespacho, o seguro das cargas a serem 
transportadas, a logística, as embalagens, a coleta, a entrega, a desembalagem, a carga, a 
descarga, o armazenamento durante o trânsito da carga e a arrumação geral para o transporte. 

3. 3 Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, em aeronaves de 
transporte específicas, de acordo com a natureza da carga/encomenda, no prazo máximo 
estabelecido, contado kpartir da entrega da ordem de serviço à empresa contratada, conforme 
abaixo especificado. 

Destino Prazo 
Território Nacional — 
Capitais dos Estados das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

Até 24h (vinte e quatro 
horas) 

Território Nacional — 
Capitais dos Estados das Regiões Norte e Nordeste 

Até 48h (quarenta e oito 
horas) 

Território Nacional — 
no interior dos Estados das respectivas regiões 

Até 72h (setenta e duas 
horas) 

Transporte aéreo Internacional Até 5 (cinco) dias úteis 
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3.4 	Os prazos máximos definidos acima já contemplam todas as fases  .. 
prestação dos serviços, quais sejam, a disponibilização de máquinas e demais equipamãtos 	(;) 
necessários à movimentação das cargas, a disponibilização do(s) veículo(s), . 00 ix - 
acondicionamento da carga no(s) veículo(s), o transporte, a entrega da carga no destino e a 
remontagem dos móveis ou utensílios desmontados, quando for o caso. 

3.5 A Fundação Alexandre de Gusmão poderá exigir, desde que seja técnica e 
operacionalmente viável, que a execução dos serviços seja finalizada em prazos inferiores aos 
máximos fixados no subitem 3.3. 

3.6 Nas hipóteses em que a complexidade envolvida na prestação dos serviços exigir, os 
prazos máximos poderão ser prorrogados, mediante autorização prévia da Fundação 
Alexandre de Gusmão. 

3.7 A contratada deverá utilizar-se de qualquer empresa de transporte aéreo, optando sempre 
pelo valor da tarifa mais econômica, básica ou promocional, dentre as ofertadas pelas 
específicas empresas de transporte aéreo. 

CLÁUSULA QUARTA 
DO LOCAL, PRAZO PARA ENTREGA E RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços deverão ser entregues diretamente na sede da Fundação Alexandre de 
Gusmão (Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Anexo II, Térreo, CEP.: 70.170-900, 
Brasília/DF), nos horários das 09h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira 

CLÁUSULA QUINTA 
DO PAGAMENTO DAS FATURAS 

5.1 O pagamento será efetuado após a execução satisfatória dos serviços, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser apresentada até o último dia do mês 
subsequente ao da realização dos serviços, após a aceitação das faturas e atestes do servidor 
público designado como gestor do contrato e após consulta junto 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 n° 8.666/93 e a inexistência de 
débitos trabalhistas inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, na forma da Lei n° 12.440, de 
7 de julho de 2011. 

5.2 	O pagamento será efetuado mensalmente, por meio de ordem bancária (OB), em até 15 
(quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da fatura. 

5.2.1 Junto à fatura deverá ser anexado o orçamento previamente aprovado, bem como os 
documentos que comprovam os serviços prestados, conforme Anexo II deste termo. 

5.3 	Existindo erro na nota fiscal/fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, a nota fiscal será devolvida por meio de ofício, pelo qual a empresa será notificada 
sobre as sanções previstas. Nesse caso, o prazo para o pagamento inicia-se apó 
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7 7 	G) regularização da situação e/ou reapresentação correta da nota fiscal, não acarretando q que/. 	c 
ônus para a Fundação Alexandre de Gusmão. 	 c.... Rubrica./-----r--- ..(.42. 

O 
5.3.1 No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo de 15 (quinze) diaP • P' • 
úteis será iniciado a partir da data da reapresentação documento corrigido. 

5.3.2 Deverá constar na nota fiscal/fatura o nome do banco, o número da agência, a praça e o 
número da conta, para que lhe seja efetuado o crédito bancário referente ao pagamento. 

5.4 A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração da IN RFB n.° 1234, de 11 de janeiro de 2012. Caso não o faça, 
ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 

5.5 Caso haja aplicação de multa, o valor da penalidade será descontado de qualquer fatura 
ou crédito existente da contratada junto à Fundação Alexandre de Gusmão. 

5.5.1 Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

5.5.2 O valor da multa poderá ainda ser pago pela contratada por meio de recolhimento à 
conta da União com emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU. 

5.6 Do valor da(s) Nota(s) Fiscal(is) e/ou Fatura(s) apresentada(s) para pagamento, será(ão) 
deduzida(s), de pleno direito e a qualquer tempo: 

multas impostas pela Fundação Alexandre de Gusmão; 
multas, indenizações ou despesas a ele imposta, • por autoridade competente, em 

decorrência do descumprimento pela CONTRATADA, de leis ou regulamentos aplicáveis à 
espécie; 

cobrança indevida. 

5.7 	A cada pagamento ao fornecedor a Administração realizará consulta ao SICAF para 
verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos da IN N°4/SLTI - MPOG, de 
15 de outubro de 2013. 

5.7.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de cinco (5) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. A critério da 
Administração esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período. 

5.7.2 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Administração comunicará os órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela 
Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento dos créditos. 
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5.7.3 Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas necessárias à resciWisdo " 	Ga)  
contrato em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegíitakikâ,---t 
contratada a ampla defesa. 

D. p, • 

5.7.4 No caso de efetiva prestação dos serviços, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a contratada não regularize a 
situação junto ao SICAF. 

5.7.5 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
Fundação Alexandre de Gusmão, não será rescindido o contrato em execução com a 
contratada inadimplente no SICAF. 

5.8 No caso de eventual atraso de pagamento e mediante pedido da CONTRATADA, o valor 
devido será atualizado financeiramente, desde a data de vencimento do pagamento até a data 
em que for efetivamente efetuado, obedecendo aos critérios estipulados no art. 10, do Decreto 
n. 1.054, de 7 de fevereiro de 1994, com base no IPCA ou outro índice que venha substituí-lo, 
calculados pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 —1] x VP, onde: 
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a 
partir da data do adimplemento da etapa. 
AF = atualização financeira; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste; e 
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento. 

5.9 Os serviços de transporte aéreo (nacional e internacional), serão pagos em conformidade 
com as tabelas das concessionárias aéreas registradas na Agência Nacional de Aviação Civil - 
ANAC de preços vigentes na data da prestação dos serviços, observando o(s) desconto(s) 
ofertado(s) na proposta da(s) licitante(s) vencedoras do(s) item(ns) do certame. 

CLÁUSULA SEXTA 
DO EMPENHO E DA DOTAÇÃO 

6.1 As despesas decorrentes da prestação dos serviços, objeto deste Contrato, correrão à 
conta dos recursos da CONTRATANTE, Programa de Trabalho n.° 07573205723670001, 
Elemento de Despesa n.° 339039, Fonte de Recursos 0100, 2014NE800079. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DO VALOR 

7.1 O objeto do presente Contrato será fornecido pelo preço obtido pela aplicação do 
percentual de desconto, constante da proposta da CONTRATADA, compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
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7.2 	O desconto proposto será fixo e irreajustável durante a vigência do Contrato, podeado, 	o - 
contudo, ser revisado, observadas as prescrições contidas no art. 12, e seus parágrafos, dop• 
Decreto n°3.931/2001. 

7.3 O valor estimado total para 12 (doze) meses para a prestação dos serviços de transporte 
de cargas aéreas nacional e internacional é de R$315.836,55 (trezentos e quinze mil, 
oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), sendo o desconto concedido à 
Contratada a cada pagamento sobre as tabelas oficiais de transporte aéreo das empresas 
concessionárias. 

	

7.4 	O percentual de desconto para os serviços de transporte de cargas, porta a porta, ida e 
volta, utilizando-se dos serviços de companhias aéreas, incluindo os trabalhos de carga e 
descarga, embalagem e desembalagem, coleta, remessa, redespacho e entrega de cargas e 
encomendas diversas é de: 

42,05 %, em âmbito Nacional; 
42,05 %, em âmbito Internacional. 

	

7.5 	O preço ajustado poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de 
quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d", do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes deste Contrato. 

8.2 Caberá a Contratada responsabilizar-se pelo acondicionamento adequado, na origem, de 
todos os materiais a serem transportados e desembalar, no destino, na presença do interessado 
e ou do(s) gestor(es) do Contrato. 

8.2.1 A Contratada poderá ser dispensada dessa obrigação no destino, quando devidamente 
autorizado pela Fundação Alexandre de Gusmão. 

8.3 Embalar, retirar, entregar, desembalar e arrumar a carga/encomenda a ser transportada, 
incluindo a logística, os serviços de embalagem, a desembalagem, a montagem, a 
desmontagem, a carga, a descarga e a arrumação geral, nos locais indicados pela Fundação 
Alexandre de Gusmão. 

8.4 Fornecer todo o material adequado para a embalagem dos bens (caixas de papelão 
reforçado, papelão ondulado, fitas adesivas, etiquetas, plástico bolha, etc.), de acordo com a 
natureza do material/bem a ser transportado. 

	

8.5 	Apresentar à Fundação Alexandre de Gusmão, quando por ela acionada, o orçamento 
para realização do transporte no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 
recebimento formal da solicitação. 
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8.6 	Retirar qualquer carga/encomenda da CONTRATANTE, somente mediante prét;Fiê. 	 s"  

expressa autorização, por escrito, por meio de Requisição de Transporte (RT) ou SoliciáMob-- 1---I  
de Serviços expedidos pelo gestor do Contrato.  

o. p. ' 
8.7 Apresentar cronograma de coleta e entrega dos produtos à Fundação Alexandre de 
Gusmão os quais serão ériviados aos gestores. 

8.8 	O funcionário da empresa contratada responsável pelo transporte deverá informar o 
volume e a quantidade de produtos a serem transportados e assinar em campo próprio do 
formulário Requisição de Transporte (RT). 

8.8.1 	Apoiar no manuseio de qualquer carga/encomenda a ser transportada, incluindo os 
serviços de contagem, triagem, envelopagem, cintagem, etiquetagem, montagem de kits, 
confecção de Mala-Direta e emissão de relatórios, se for o caso. 

8.8.2 Transportar em condições especiais adequadas, as cargas/encomendas que necessitem 
de controle específico de temperatura ou transporte. 

8.8.3 Caso a Fundação Alexandre de Gusmão NÃO CONCORDE com a medição 
apresentada pela Contratada, o servidor responsável pela conferência está autorizado a 
suspender temporariamente o transporte até que se resolva a divergência pelo gestor ou o 
fiscal do contrato. 

8.9 Informar, imediatamente, à CONTRATANTE, em caso de extravio, quebra e danificação 
da carga/encomenda transportada. 

8.10 Responsabilizar-se pela indenização a Contratante, em valor compatível com a 
carga/encomenda transportada, em virtude de danos, avarias, perdas extravios que lhes 
venham a ser causados, ainda que decorrentes de acidentes de trânsito, intempéries, roubos, 
furtos ou outras razões. 

8.10.1 Calculado o valor do prejuízo, a respectiva importância deverá ser ressarcida, caso a 
Contratante não opte pela substituição da carga/encomenda. 

8.10.2 Indenizar os danos, perdas ou extravios ocorridos durante a execução do serviço, 
reembolsando o prejudicado de acordo com o valor constante na nota fiscal no prazo máximo 
de 30 (trinta dias) dias, sujeito às sanções previstas no item 12 deste termo, em caso de 
descumprimento. 

8.11 Ressarcir ao CONTRANTANTE ou a terceiros os danos a bens de suas propriedades 
causados por empregadas ou prepostos da CONTRATADA, durante a execução dos serviços, 
sem prejuízo de outras cominações legais. 

8.11.1 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução 
dos serviços nos locais de origem e destino (vidros, pisos, revestimentos, paredes, aparelhos, 
veículos, etc.), assumindo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou substitui ões, 
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recompondo os locais porventura afetados com materiais iguais ou similares (se aut 	ados 
pelo responsável do Órgão), sempre observando o bom nível de acabamento dos servi s. 	c 

8.12 Encaminhar, imediatamente, à CONTRATANTE confirmação da entrega do mfferial, o 
com Nome (legível) do responsável pelo recebimento, data e horário do recebimer4 • 
integridade da carga/encomenda e o grau de satisfação, imediatamente após a entrega. 

8.13 O servidor da unidade de origem da saída dos produtos até o destino deverá remeter o 
formulário devidamente preenchido ao gestor do contrato e será condição para o Atesto na 
Nota Fiscal. 

8.14 A CONTRATADA será obrigada a manter seguro de transporte aéreo, o qual deverá 
permanecer em dia durante toda vigência do contrato. 

8.14.1 Apresentar apólice de seguro, referente ao Seguro Obrigatório de Responsabilidade 
Cível do Transportador Aéreo-Carga (RCTA-C), a qual deve permanecer em dia durante toda 
vigência do contrato. 

8.14.2 Apresentar apólice de seguro para cada transporte realizado e segurar todo o material 
transportado pelo valor informado pela Fundação Alexandre de Gusmão na relação de bens. 

8.15 	Fornecer mão-de-obra necessária à execução dos serviços, realizando todas as 
atividades inerentes a direção, coordenação, fiscalização, administração e execução dos 
serviços. 

8.15.1 	O transporte, a carga e a descarga dos produtos, somente poderão ser efetuados 
através de funcionários da CONTRATADA, devidamente uniformizados e identificados. 

8.15.2 Com o escopo de propiciar o bom fluxo de carga e descarga dos produtos, deverão ser 
apresentados, no mínimo 01 (um) motorista e 02 (dois) carregadores, funcionários da 
Contratada, devidamente uniformizados e portando crachás de identificação, para transportes 
de até 20 kg. Nos transportes em que a cubagem se apresentar superior, será acrescido um 
carregador a cada 10 kg, podendo, ainda, a quantidade de carregadores serem previamente 
estabelecida pela Fundação Alexandre de Gusmão, sem que haja ônus para a Contratante, nos 
casos em que os materiais a serem transportados exigirem cuidados especiais. 

8.15.3 	Manter responsável disponível, após as 18h, em dias úteis, sábados, domingos e 
feriados, com acesso ao serviço Móvel celular para atendimento às demandas da Fundação 
Alexandre de Gusmão em casos de emergência. 

8.15.4 	Não poderão subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, 
parte alguma do contrato, sem a prévia autorização por escrito, da CONTRATANTE. 

8.15.4.1 	Em face da complexidade dos serviços será facultada à CONTRATADA a 
subcontratação dos trechos em que for necessário ou mais adequado o transporte por via 
fluvial/terrestre/aéreo ficando tais hipóteses condicionadas à autorização prévia por parte do 
Fiscal do contrato, e desde que sejam garantidos os critérios de qualidade. Nessas situaçõe , a 
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CONTRATADA permanecerá responsável por qualquer dano causado, pela 	11~---(-- 
subcontratada, aos bens transportados. 	 Nr, 

o 
8.15.5 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados 
quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e 
demais exigências legais para o exercício da atividade objeto do Contrato. 

8.15.6 Manter todos seus empregados uniformizados e identificados mediante o uso 
permanente de crachás na execução dos serviços, em qualquer fase. 

8.16 Adotar todos os critérios de .segurança, tanto para empregados quanto para execução do 
serviço em si. 

8.17 Todas as despesas decorrentes do Contrato, inclusive o material necessário à execução 
dos serviços, locomoção, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, 
encargos trabalhistas e quaisquer outras que forem devidas, ficarão a cargo da 
CONTRATADA. 

8.18 	Providenciar o alinho imediato das deficiências assinaladas pelo gestor ou fiscal do 
contrato quanto a execução dos serviços a serem contratados. 

8.19 Substituir de imediato, o representante ou os empregados vinculados ao Contrato, cuja 
conduta, a juízo da CONTRATANTE, se evidencie inconveniente ou inadequada à perfeita 
execução do Contrato. — 

8.20 Assumir todas as despesas que se tornem necessárias para a consecução do contrato, 
inclusive no que concerne às exigências das autoridades fiscalizadoras competentes e outras 
resultantes da atividade comercial, especialmente os encargos fiscais, previdenciários e 
trabalhistas, de modo a afastar a possibilidade de, por força do Enunciado TST n° 331, vir a 
responder subsidiariamente de encargos trabalhistas, bem como responder, em quaisquer 
casos, por eventuais danos ou prejuízos que possam causar à Contratante ou a terceiros, no 
cumprimento do Contrato. 

8.21 	Assumir a responsabilidade e cumprir as obrigações sociais e todos os encargos 
previstos na legislação social e trabalhista vigente, bem como os encargos previdenciários, 
fiscais e comerciais uma vez que os funcionários da CONTRATADA não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a Fundação Alexandre de Gusmão, no período de vigência do 
contrato. 

8.22 Executar os serviços de acordo com as especificações constantes no Contrato, no Edital 
do Pregão Eletrônico e seus Anexos. 

8.22.1 Proporcionar os serviços de remessa de encomendas, objeto do contrato a ser firmado, 
nos dias e horários designados pela Fundação Alexandre de Gusmão, responsabilizando-se 
por eventuais atrasos ou extravios, ficando sujeita às penalidades da legislação vigente. 
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8.23 Entregar Entregar os produtos conforme os prazos determinados pela Fundação Alexancke 
Gusmão e especificado no item 3.3 deste Contrato. O. A• 

8.23.1 Notificar à Contratante qualquer ocorrência que impossibilite o cumprimento dos 
prazos no curso das execuções dos serviços. 

8.23.2 No caso de atraso ou descumprimento dos prazos estará sujeito a multa, conforme 
constante na cláusula Décima deste Contrato. 

8.24 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE 
encarregada de acompanhar a execução dos serviços, prestar todos os esclarecimentos 
solicitados e atentar para as reclamações formuladas. 

8.25 Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, para fiel desempenho das atividades 
especificadas. 

	

8.26 	Facilitar a fiscalização procedida pelos órgãos competentes no cumprimento das 
normas e cientificar a CONTRATANTE do resultado das inspeções. 

8.26.1 Obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores (guias e demais 
documentos necessários) para a perfeita execução do transporte, sem quaisquer ônus à 
Contratante. 

8.27 Autorizar e assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, recusar, 
mandar, desfazer, ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica atual, 
normas ou especificações que atentem contra a sua segurança ou de terceiros, ficando certo 
que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização da CONTRATANTE eximirá a 
CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do Contrato. 

	

8.28 	Manter, durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.29 Emitir relatórios logísticos e relatórios de confirmação de entrega, semanal e mensal 
dos serviços especificados neste Termo. 

8.29.1 Emitir quaisquer relatórios supervenientes de interesse da CONTRATANTE. 

8.30 Disponibilizar, no ato da assinatura do contrato, Site na Internet contendo Serviço "on-
line" de rastreamento de cargas, para o monitoramento de toda trajetória do material 
transportado, com Senha exclusiva para a CONTRATANTE. 

8.30.1 Disponibilizar toda e qualquer informação sobre o transporte da carga/encomenda. 

	

8.31 	Não veicular publicidade acerca do Contrato, sem prévia autorização da Contratante. 
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8.32 Aceitar, no interesse da Fundação Alexandre de Gusmão, a supressão ou aument"até o 	,0 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, conforme disposto no artigo A, P,  • 
da Lei N° 8.666/93. 

8.33 	Para assinatura do Contrato, a empresa vencedora do certame deverá comprovar que 
possui sede ou escritório de representação/filial da empresa em Brasília - DF, com plenos 
poderes para participar, decidir ou tomar qualquer outra decisão em seu nome durante toda a 
vigência do contrato. 

8.34 Prestar, sempre que solicitada, informações sobre as tabelas de tarifas aéreas utilizadas 
pelas concessionárias de transporte aéreo, fixadas individualmente e registradas na Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC), para fins de controle sobre o faturamento. 

8.35 Receber e providenciar os despachos de cargas, por via aérea, e eventuais redespachos, 
responsabilizando-se, no caso de extravio, pelo reembolso à contratante, nos termos fixados 
pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 

8.36 Observar, no que couber, durante a execução contratual, os critérios de sustentabilidade 
ambiental, previstos na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

DAS RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

8.37 A Contratante obriga-se a: 

8.37.1 Comunicar à CONTRATADA os locais onde deverá retirar e entregar as cargas e 
encomendas. 

8.37.2 Fiscalizar a execução dos serviços contratados. 

8.37.3 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, a vista das faturas devidamente 
atestadas. 

8.37.4 Observar para que, durante a vigência do contrato, seja mantida pela CONTRATADA, 
a compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de 
habilitação e qualificação exigida na licitação. 

8.37.5 Promover diligências, quando necessário, durante toda vigência do contrato a todos os 
agentes, filiais, sucursais, consolidados e etc. da CONTRATADA. 

8.37.6 Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre reclamações, 
advertências, multas, pefialidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 



CLÁUSULA NONA 
DAS RESPONSABILIDADES 

9.1 A CONTRATADA será responsável pela prestação dos serviços e responderá, em 
quaisquer casos, por eventuais danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, no cumprimento do Contrato. 

9.2 A CONTRATADA, durante a execução do Contrato, manterá todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como compatibilidade com as obrigações 
assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 
Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução dos serviços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios e será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência 
e das demais cominações legais. 

10.2. A empresa contratada que ensejar o retardamento da execução do contrato; falhar na 
execução do contrato; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal sofrerá as seguintes penalidades: 

I) Advertência. 

II) Multa: 

multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da nota de empenho de despesa ou do valor 
do item inadimplido, por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) sobre o mesmo valor, 
no caso de retardamento da execução do contrato, bem como nos casos de atraso na entrega 
dos bens; 

multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da nota de empenho de despesa ou do 
valor do item inadimplido, no caso de falha na execução do contrato; 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho de despesa nas 
demais hipóteses: fraude na execução do contrato; comportamento inidôneo; declaração falsa; 
ou cometimento de fraude fiscal, aplicada em dobro na reincidência. 

III) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei; 
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IV) Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas, acima estabelecidas, e das demais 
cominações legais pertinentes. 

10.2.1 Considera-se falha na execução do termo de contrato as situações em que a contratada 
desrespeitar quaisquer de suas obrigações, ainda que parcialmente, previstas no edital e seus 
anexos. Excetuam-se desta regra as hipóteses das alíneas "a" e "c", do inciso II, do subitem 
10.2. 

10.2.2 	O retardamento no prazo contratual de fornecimento que ultrapassar em mais de 
10 (dez) dias o prazo determinado pela Administração, ensejará a rescisão contratual, sem 
prejuízo da incidência da multa prevista na alínea c, do inciso II, do subitem 10.2. 

10.2.3 No processo de aplicação das sanções previstas neste subitem 10.2, à contratada é 
garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da prevista no inciso IV, do subitem 10.2, cujo 
prazo é de 10 (dez) dias, contados, em qualquer caso, da respectiva intimação. 

10.2.4 	As sanções de multa poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais, 
facultada sempre a defesa prévia da interessada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da ciência da penalidade. 

10.2.5 	A sanção de 'impedimento de licitar e contratar com a União será também aplicada 
àquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 
documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, com o conseqüente ciescredenciamento no SICAF, na forma legal, sem prejuízo 
das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

10.3 	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento de 
Fornecedores — SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA RESCISÃO 

11.1 	O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 a 80, da Lei 
8.666/93. 

11.2 	O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido por razões de ilegalidade e/ou 
descumprimento de suas cláusulas. 
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12.1 	A CONTRATANTE, no caso de rescisão pelos motivos de que trata a Cláusula 
Décima Primeira, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, poderá exercer as 
prerrogativas previstas no art. 80, da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

	

13.1 	A CONTRATADA poderá interpor recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados 
do recebimento da comunicação, nos seguintes casos: 

13.1.1 Rescisão pelos motivos de que trata a Cláusula Décima Primeira; 

13.1.2 Aplicação das penas de advertência e suspensão temporária e/ou multa. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DAS ALTERAÇÕES 

	

14.1 	O presente Contrato poderá ser modificado, a critério da CONTRATANTE, 
formalizadas as alterações por Termo Aditivo, numerado em ordem crescente, quando 
verificada a necessidade de modificações, para melhor adequar aos seus objetivos, respeitando 
o limite de 25% (vinte cinco por cento), estabelecido no art. 65, § 1°, da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DO REAJUSTE 

	

15.1 	O valor contratual somente poderá ser reajustado decorrido o período de 12 (doze) 
meses, com base na análise das planilhas de custos e de formação de preços com a 
demonstração analítica da alteração dos custos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DA VIGÊNCIA 

	

16.1 	O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 
(sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
DA GARANTIA 

17.1 	A licitante apresentará à Divisão de Administração da FUNAG, no ato da assinatura 
do Contrato, uma das seguintes modalidades de garantia previstas nos incisos do § 10 do 
artigo 56 da Lei 8.666/93, com o objetivo de assegurar todas as condições assumidas na 
execução do Contrato a ser assinado, correspondendo essa garantia ao valor de 5% (cinc por 
cento) do valor global anual do Contrato. 
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17.2 	O valor expresso no subitem anterior será reajustado no mesmo prazo e condições 
constantes neste Contrato; 

	

17.3 	Quando da recomposição ou da atualização do valor da garantia, ou da prorrogação 
do seu prazo de validade, a CONTRATADA ficará obrigada a fazê-lo no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas contadas a partir da ocorrência; 

	

17.4 	A CONTRATANTE poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições 
decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da CONTRATADA na execução deste Contrato; 

17.5 A garantia reverterá em favor da CONTRATANTE, integralmente ou pelo saldo que 
apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem 
prejuízo da responsabilidade de ressarcir eventuais perdas e danos devidos à 
CONTRATANTE; 

	

17.6 	A garantia da execução do Contrato ou seu saldo, se houver, será devolvida à 
CONTRATADA, após o cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
DA VINCULAÇÃO 

	

18.1 	O presente Contrato está vinculado ao Processo n.° 09100.000017/2014-17, ao Edital 
e anexos do Pregão Eletrônico n.° 01/2014 e à proposta apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
DA LEGISLAÇÃO 

	

19.1 	O presente Contrato, e os casos omissos obedecerão, no seu teor a Portaria 
Normativa n° 05, de 11 de outubro de 2010, da Secretaria de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
publicada no D.O.0 de 18 de julho de 2002; os Decretos n's 5.450, de 31 de maio de 2005, 
publicado no D.O.U. de 01 de junho de 2005, 3.722, de 09 de janeiro de 2001, publicado no 
D.O.0 de 10 de janeiro de 2001 e 4.485, de 25 de novembro de 2002, publicado no D.O.0 de 
26 de novembro de 2002 e no que couber a Lei n.° 8.666/1993, todas as mencionadas normas 
com as suas atuais redações e demais normas complementares 
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EUD S BRITO CARNEIRO 
CONTRATADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
DA PUBLICIDADE 

	

20.1 	A publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União será realizada 
CONTRATANTE no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
DO FORO 

	

21.1 	Será competente o foro da cidade de Brasília, Distrito Federal, para dirimir 
eventuais litígios referentes ao presente Contrato. 

	

21.2 	E por estarem de acordo com o ajustado neste Instrumento, as partes assinam o 
presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, 
abaixo identificadas. 

Brasília, 04 de abril de 2014. 

Testemunhas: 

.042Ã/fa.  
Nome 

Pamek Pereira Martins de SOUZA 
Arquivista 
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