
 

 

PROCESSO Nº 23106.092713/2016-84

  CONTRATO N. 715/2017

CONTRATO DE ASSINATURA DE
BASE DE DADOS DE MATERIAL
INFORMACIONAL DE ACESSO VIA
WEB, CELEBRADO ENTRE A
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA E A TARGET
ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA.

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB, fundação
pública instituída pela União por meio da Lei nº 3.998, de 15 de novembro de
1961, e do Decreto nº 500, de 15 de janeiro de 1962, entidade sem fins
lucrativos, com sede no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte,
Brasília/DF, CEP: 70910-900, CNPJ 00.038.174/0001-43, em conformidade com o
art. 17 de seu Estatuto, neste ato representada pelo FERNANDO CÉSAR LIMA
LEITE, brasileiro, solteiro, residente na SQN 112 Bl A Apto 508 Asa Norte
Brasília - DF, portador da identidade 2563758 - SSP/DF e do CPF
n. 859.848.331-15, credenciado por delegação de competência, por meio do Ato
da Reitoria n. 440 de 06/05/2015, e nomeado Diretor da Biblioteca Central, por
meio do Ato da Reitoria n. 1.717 de 09/12/2016, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE.

 

CONTRATADA: TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 00.000.028/0001-29, com sede na aAv. das Nações Unidas,
18801, conjunto 1501 - São Paulo - SP, CEP: 04795-000, fone: 0XX11 5641-4655
/ 5525-5652, e-mail: comercial@target.com.br, doravante denominado
CONTRATADA, neste ato representado pelo senhor MAURICIO FERRAZ DE
PAIVA, RG: 14184584 SSP/SP, CPF: 115.695.748-63, e-mail:
marcio.lulho@target.com.br.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato aquisição  de ferramenta de acesso
às Normas Brasileiras (NBR) e Normas Mercosul (NM), conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1.  Fazem  parte do presente Contrato, para todos os efeitos:

a)Edital do Pregão Eletrônico n. 404/17 e seus Anexos;

b)Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico n. 404 /17;

c) Proposta da CONTRATADA, datada de 16/11/2017 (1936070).

2. CLAUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES

2.1. O objeto deste Contrato deverá obedecer rigorosamente às
especificações técnicas e às demais condições descritas no Título 3 do Anexo n.
1 ao EDITAL.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS

3.1. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura
do contrato, a CONTRATADA deverá realizar reunião preparatória com equipe
designada pela CONTRATANTE, com objetivo de detalhar os procedimentos de
implantação da ferramenta de busca integrada de recursos eletrônicos.

3.1.1. A reunião deverá ser realizada nas dependências da CONTRATANTE,
em Brasília-DF e a data da sua realização deverá ser previamente agendada
junto ao Órgão Responsável.
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3.1.2. O prazo de implantação da ferramenta de busca integrada de
recursos eletrônicos de descoberta será de dez dias, contados da data da
realização da reunião preparatória definida no parágrafo anterior.

3.1.3. A ferramenta de acesso às Normas Brasileiras (NBR) e Normas
Mercosul (NM) deverá estar disponível para uso, com todos os requisitos e as
características especificadas no Título 3 do Anexo n. 1, para avaliação,
aprovação e emissão do aceite definitivo do Órgão Responsável, dentro do
prazo estipulado no parágrafo anterior.

3.1.4. O prazo de prestação do serviço de descoberta é de, no mínimo, 24
(vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo da
ferramenta de busca integrada.

3.1.5. O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas
condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta
da CONTRATADA.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

4.1. Durante o período de doze  meses, contados a partir do aceite
definitivo da ferramenta de busca integrada de recursos eletrônicos, o serviço
deve funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

4.1.1. A CONTRATADA deve adotar procedimentos que julgar necessários,
de forma a garantir uma disponibilidade de serviço nunca inferior a 95%
(noventa e cinco por cento) ao mês, computada mensalmente a partir do
primeiro dia, útil ou não útil, de cada mês, das 8h às 22h.

4.1.2. A CONTRATADA deve incluir novas bases bibliográficas que venham a
ser indicadas pela CONTRATANTE, durante a vigência contratual, desde que
atendam aos padrões de interoperabilidade e que sejam de acesso livre ou que
sejam autorizadas pelos respectivos proprietários.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, DO
SUPORTE TÉCNICO E DA ATUALIZAÇÃO

5.1. A ferramenta de acesso às Normas Brasileiras (NBR) e Normas
Mercosul (NM) terá garantia de funcionamento de 24 (vinte e quatro) meses,
contados da data do recebimento definitivo.

5.1.1. Durante o prazo da garantia de funcionamento, a CONTRATADA
deverá prestar serviços de suporte técnico e atualização.

5.1.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando da assinatura do
contrato e durante toda a sua vigência, no Brasil, serviço telefônico para
atendimento e para suporte técnico, por meio de ligação local em Brasília, de
ligação gratuita (0800) ou de ligação a cobrar, disponível para receber ligações.

5.1.3. A CONTRATADA deve disponibilizar plantão para atendimento das 9h
às 18h30, em dias úteis. O atendimento deve ser feito em português do Brasil.

5.1.4. O chamado de suporte técnico será aberto por telefone ou correio
eletrônico, por servidor da Coordenação de Biblioteca da Fundação Universidade
de Brasília - FUB, devendo ser fornecido um número de protocolo do incidente,
com data e hora, para fins de acompanhamento; no caso de correio eletrônico,
valerão data e hora registradas na mensagem.

5.1.5. O chamado de suporte técnico terá os seguintes prazos de solução,
contados a partir da data e hora de abertura do chamado, conforme especificado
no parágrafo anterior:

GRAVIDADE DESCRIÇÃO PRAZO  DE SOLUÇÃO

Severidade 1 Ambiente sem condição de operação 4 horas úteis

Severidade 2 Problema ou dúvida que resulte em restrições à
operação do sistema

8 horas úteis

Severidade 3 Problema ou dúvida que não afete a operação  do sistema 12 horas úteis

5.1.6. Considera-se hora útil, qualquer intervalo de 60 (sessenta) minutos
compreendidos no período das 9h às 18h30 em dias úteis, podendo começar em
um dia e terminar em outro (ex.: das 18h de uma sexta-feira às 9h30 da
segunda-feira seguinte, conta-se apenas uma hora útil).
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5.1.7. A CONTRATADA deve providenciar, durante o prazo de garantia de
funcionamento, atualização de versão do software do serviço de descoberta.

5.1.8. A CONTRATADA comunicará formalmente ao Órgão Responsável, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da liberação pelo fabricante, a
disponibilidade de novas versões do software.

5.1.9. Os procedimentos de atualização deverão ser previamente
agendados junto ao Órgão Responsável, que decidirá sobre a conveniência ou
não da manutenção, acompanhará e validará os respectivos serviços.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Constituem obrigações da CONTRATADA aquelas enunciadas no
EDITAL e neste instrumento contratual, além daquelas determinadas pelo Órgão
Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços,
permanência e circulação de seus empregados nos prédios administrativos da
CONTRATANTE.

6.1.1. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as obrigações assumidas,
respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.1.2. Todas as obrigações trabalhistas, inclusive aquelas relativas ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Previdência Social, são de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, como única empregadora da mão-
de-obra utilizada para os fins estabelecidos no presente Contrato.

6.1.3. A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente por eventuais
reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO
(Fundação Universidade de Brasília - FUB) acionada diretamente como
Correclamada.

6.1.4. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CONTRATANTE, sempre
que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.1.5. A não apresentação das Certidões e do Certificado, na forma
mencionada no parágrafo anterior, implicará o descumprimento de cláusula
contratual, podendo, inclusive, ensejar a rescisão deste Contrato, nos termos
do art. 78 da LEI, correspondente ao art. 126 do REGULAMENTO.

6.1.6. Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de
identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços ou, no interesse
administrativo, pelo Departamento de Polícia Legislativa.

6.1.7. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou
desvios eventualmente causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de
terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de
prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas
neste Contrato.

6.1.8. A CONTRATADA comunicará, verbal e imediatamente, ao Órgão
Responsável, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos
serviços e, em até dois dias úteis após o ocorrido, reduzirá a escrito a
comunicação verbal, acrescentando todos os dados e circunstâncias julgados
necessários ao esclarecimento dos fatos.

6.1.9. Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execução dos
serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da
CONTRATANTE, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de
subordinação.

6.1.10. Todas as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais da
CONTRATADA e de seus empregados serão de sua inteira responsabilidade.

6.1.11. A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou
substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato em
que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do Órgão
Responsável, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos
a realizar.

6.1.12. É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos
serviços objeto deste Contrato.
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6.1.13. É vedada a publicidade acerca dos serviços contratados sem prévia
autorização por escrito da CONTRATANTE.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais, ou execução
insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas mencionadas no Anexo n. 3
ao EDITAL, não justificadas ou se a CONTRATANTE julgar as justificativas
improcedentes, poderão ser impostas à CONTRATADA as multas e demais
sanções previstas naquele dispositivo editalício, observadas as condições nele
indicadas, sem prejuízo do disposto no artigo 87 da LEI, correspondente ao
artigo 135 do REGULAMENTO, e, ainda, no artigo 7º da Lei n. 10.520/02.

7.1.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

7.1.2. As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.

7.1.3. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros.

7.1.4. Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a
gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da
LEI, a saber:

a)advertência, formalizada por escrito;

b)multa, nos casos previstos no EDITAL e neste Contrato;

c) suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar
com a CONTRATANTE; e

d)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, nos termos da lei.

7.1.5. Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia
definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda,
ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da
União.

7.1.6. Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, quando verificada,
num período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas
ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

7.1.7. Findo o prazo fixado sem que a CONTRATADA tenha iniciado a
execução dos serviços, além da multa prevista, poderá, a critério da
CONTRATANTE, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem
prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

7.1.8. A CONTRATADA será também considerada em atraso se prestar os
serviços em desacordo com as especificações e não corrigir as inconsistências
apresentadas dentro do período remanescente do prazo de implantação fixado
na proposta.

7.1.9. Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, fica a
CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
remanescente deste Contrato, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

7.1.10. Poderão ser impostas à CONTRATADA, ainda, multas por infração
cometida, limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do valor deste
Contrato, observados sempre a reprovabilidade da conduta, o dolo ou a culpa e
o disposto no parágrafo seguinte e sopesados os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, de acordo com a tabela constante do item 11 do Anexo n. 2
ao EDITAL.

7.1.11. Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos
eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou recolhidos pela CONTRATADA à Coordenação de
Movimentação Financeira, dentro de 5 (cinco) dias úteis, a partir da sua
notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

8.1. O preço total do presente Contrato é de R$ 13.050,00 (treze mil
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cinquenta reais), considerando-se os preços unitários constantes da proposta
da CONTRATADA.

8.1.1. O objeto aceito definitivamente pela CONTRATANTE será pago em
parcelas mensais, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer
pretexto.

8.1.2. A primeira parcela será paga no mês subsequente ao aceite
definitivo da implantação da ferramenta de busca integrada de recursos
eletrônicos.

8.1.3. O pagamento de cada parcela será feito por meio de depósito em
conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a
apresentação em duas vias de nota fiscal/fatura discriminada, emitida no mês
subsequente ao da prestação dos serviços, após atestação pelo Órgão
Responsável.

8.1.4. A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser
mencionados na nota fiscal/fatura.

8.1.5. A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de
Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros(CND), do
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF),  da Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade
neles expressos.

8.1.6. O pagamento será efetuado com prazo não superior a 30 (trinta)
dias, contado a partir do aceite definitivo do objeto e da comprovação da
regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a
data que ocorrer por último.

8.1.7. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE
encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte
fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=i  I = 6/100         I = 0,00016438
em que i = taxa percentual anual no valor de 6%.

8.1.8. Os encargos moratórios devidos referentes ao pagamento mensal
serão incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

8.1.9. Quando aplicável, o pagamento efetuado pela CONTRATANTE estará
sujeito às retenções de que trata o artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991, com a
redação dada pelas Leis n. 9.711, de 1998, e n. 11.933, de 2009, além das
previstas no artigo 64 da Lei n. 9.430, de 1996, e demais dispositivos legais
que obriguem a retenção de tributos.

8.1.10. Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no parágrafo
anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

8.1.11. As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º
da Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de
valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições
administrativas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada
pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante
legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

9. CLÁUSULA NONA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. A despesa com a execução do presente Contrato, objeto das Notas
de Empenho n. 2017NE      , correrá à conta das seguintes classificações
orçamentárias:
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Programa de Trabalho:

Natureza da Despesa:

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

10.1. Este Contrato terá vigência de 12 (doze) entre o período de 08 de
Janeiro de 2018 á 07 de Janeiro de 2019.

10.1.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições
contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do
REGULAMENTO.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

11.1. Considera-se Órgão Responsável pela gestão dos serviços e bens
objeto deste Contrato, a Biblioteca Central da Fundação Universidade de
Brasília - FUB, que designará o fiscal responsável pelos atos de
acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília/DF,
como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente
contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

13.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da
União, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

 

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as
testemunhas abaixo indicadas.

Documento assinado eletronicamente por Marília Augusta de Freitas,
Diretor(a) Substituto(a) da Biblioteca Central, em 02/01/2018, às
09:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da
Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Ferraz de Paiva,
Usuário Externo, em 03/01/2018, às 17:16, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade
de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2011766 e o código CRC 9844BF37.

Referência: Processo nº 23106.092713/2016-84 SEI nº 2011766
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PROCESSO Nº 23106.092713/2016-84

  CONTRATO Nº 715/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE ASSINATURA DE
BASE DE DADOS DE MATERIAL
INFORMACIONAL DE ACESSO VIA
WEB, CELEBRADO ENTRE A
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA E A TARGET
ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB, fundação
pública instituída pela União por meio da Lei nº 3.998, de 15 de novembro de
1961, e do Decreto nº 500, de 15 de janeiro de 1962, entidade sem fins
lucrativos, com sede no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte,
Brasília/DF, CEP: 70910-900, CNPJ 00.038.174/0001-43, em conformidade com o
art. 17 de seu Estatuto, neste ato representada pelo FERNANDO CÉSAR LIMA
LEITE, brasileiro, solteiro, residente na SQN 112 Bl A Apto 508 Asa Norte
Brasília - DF, portador da identidade 2563758 - SSP/DF e do CPF n.
859.848.331-15, credenciado por delegação de competência, por meio do Ato da
Reitoria n. 440 de 06/05/2015, e nomeado Diretor da Biblioteca Central, por
meio do Ato da Reitoria n. 1.717 de 09/12/2016, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 00.000.028/0001-29, com sede na a Av. das Nações Unidas,
18801, conjunto 1501 - São Paulo - SP, CEP: 04795-000, fone: 0XX11 5641-4655
/ 5525-5652, e-mail: comercial@target.com.br, doravante denominado
CONTRATADA, neste ato representado pelo senhor MAURICIO FERRAZ DE
PAIVA, RG: 14184584 SSP/SP, CPF: 115.695.748-63, e-mail:
marcio.lulho@target.com.br, firmam o presente termo aditivo, com fundamento
no art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações
posteriores e a Lei n° 8.078/1990, em conformidade com os termos do Contrato
nº 715/2017 e da proposta apresentada e as cláusulas e condições a seguir
enumeradas:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo aditivo, a prorrogação do
contrato n° 715/2017, pelo período de 12 (doze) meses a partir do dia
08/01/2019
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2. CLAUSULA SEGUNDA – – DOS RECURSOS

2.1. As despesas oriundas deste termo aditivo serão cobertas pela Nota
de Empenho 2018NE805983, Fonte 8100, recursos do tesouro nacional,
Elemento de Despesa 339039, no valor de R$ 13.640,59 (treze mil, seiscentos e
quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme proposta.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1. O resumo do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial
da União pela CONTRATANTE, na forma do parágrafo único do art. 61 da lei n°
8.666/1993.

4. CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Ratificam-se, neste ato, todas as demais cláusulas e condições do
contrato original, do qual passa a fazer parte integrante este instrumento.

 
 
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as
testemunhas abaixo indicadas.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite,
Diretor(a) da Biblioteca Central, em 27/11/2018, às 14:02, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Ferraz de Paiva,
Usuário Externo, em 28/11/2018, às 17:19, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade
de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 3260810 e o código CRC 2A0CA230.

Referência: Processo nº 23106.092713/2016-84 SEI nº 3260810
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PROCESSO Nº 23106.092713/2016-84

  CONTRATO Nº 715/2017

Art. 25, caput, Lei nº 8.666/93

Pregão 404/2017

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE ASSINATURA DE
BASE DE DADOS DE MATERIAL
INFORMACIONAL DE ACESSO

VIA WEB, CELEBRADO ENTRE A
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE

BRASÍLIA E A TARGET
ENGENHARIA E CONSULTORIA

LTDA.

A Universidade de Brasília com sede Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa
Norte - Brasília-DF, criada pela Lei 3.998, de 15/12/61, instituída pelo Decreto
500, de 15/01/62, inscrita no CNPJ sob o nº 00038174/0001-43, neste ato
representado pelo Diretor da Biblioteca Central, FERNANDO CÉSAR LIMA
LEITE, brasileiro, solteiro, residente nesta cidade, portadora da Carteira de
Identidade nº 2.563.758 – SSP/DF e do CPF 859.848.331-15, credenciado por
delegação de competência, por meio do Ato da Reitoria nº 440/2015 de
06/05/2015, doravante denominada CONTRATANTE, e a TARGET
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 00.000.028/0001-29, sediado(a) na Av. das Nações Unidas, 18801, conjunto
1501 - São Paulo, CEP: 04795-000, em São Paulo doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. MAURICIO FERRAZ DE
PAIVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 14184584, expedida pela (o)
SSP/SP, e CPF nº 115.695.748-63, e-mail: marcio.lulho@target.com.br tendo em
vista o que consta no Processo nº 23106.092713/2016-84 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 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem firmar o
presente Termo aditivo ao Contrato nº 715/2017 , decorrente do Pregão nº
404/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo aditivo, a prorrogação do
contrato n° 715/2017, pelo período de 12 (doze) meses a partir do dia
08/01/2020.

2. CLAUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

2.1.   As despesas oriundas deste termo aditivo serão cobertas pela Nota
de Empenho 2019NE805105 (4702800), Fonte 8250, recursos próprios, Elemento
de Despesa 339039, no valor de R$ 14.034,80 (quatorze mil trinta e quatro
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de Despesa 339039, no valor de R$ 14.034,80 (quatorze mil trinta e quatro
reais e oitenta centavos), conforme proposta.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1. O resumo do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial
da União pela CONTRATANTE, na forma do parágrafo único do art. 61 da lei n°
8.666/1993.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Ratificam-se, neste ato, todas as demais cláusulas e condições do
contrato original.

 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo aditivo em 02
(duas) vias de igual teor e um só efeito.

Documento assinado eletronicamente por Ana Flavia Lucas de Faria Kama,
Diretor(a) Substituto(a) da Biblioteca Central, em 21/11/2019, às
15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da
Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Ferraz de Paiva,
Usuário Externo, em 21/11/2019, às 16:28, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade
de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 4704559 e o código CRC 39558B9D.

Referência: Processo nº 23106.092713/2016-84 SEI nº 4704559
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TERMO ADITIVO DO CONTRATO

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO n.º 715/2017 DE ASSINATURA
DE BASE DE DADOS DE MATERIAL
INFORMACIONAL DE ACESSO VIA WEB,
CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E A TARGET
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

 

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, sediada no Campus Universitário Darcy
Ribeiro da Universidade de Brasília, Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJ n.º
00.038.174/0001-43, neste ato representado pelo Diretor da Biblioteca
Central, FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE, brasileiro, solteiro, portador da
Carteira de Identidade nº 2.563.758 – SSP/DF e do CPF 859.848.331-15,
credenciado por delegação de competência, por meio do Ato da Reitoria nº
440/2015 de 06/05/2015, residente e domiciliado nesta Capital e a
empresa TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 00.000.028/0001-29, sediado(a) na Av. das Nações Unidas, 18801,
conjunto 1501 - São Paulo, CEP: 04795-000, em São Paulo doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. MAURICIO FERRAZ DE
PAIVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 14184584, expedida pela (o)
SSP/SP, e CPF nº 115.695.748-63, e-mail: marcio.lulho@target.com.br,
doravante denominados, respectivamente, CONTRATANTE E CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO Nº 715/2020 –
BCE/UNB, decorrente do pregão nº 404/2017,  firmado em 03 de Janeiro de
2018, sujeito às Leis n.º 8.666/93 e suas alterações, n.º 8.078/90 e n.º
10.406/02, inclusive nos casos omissos, e de acordo com as condições a seguir
pactuadas:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação dos prazos de
execução e de vigência do Contrato N.º 715/2017 por 12 (doze) meses, a partir
de 08/01/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

2.1. As despesas oriundas deste termo aditivo serão cobertas pela Nota
de Empenho 2020NE801440, Fonte 8100, recursos próprios, Elemento de
Despesa 339039, no valor de R$  14.034,80 (quatorze mil trinta e quatro reais e
oitenta centavos), conforme proposta.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

3.1. O resumo do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial
da União pela CONTRATANTE, na forma do parágrafo único do art. 61 da lei n°
8.666/1993.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Ratificam-se, neste ato, todas as demais cláusulas e condições do
contrato original.

4.2. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo
aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito.

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite,
Diretor(a) da Biblioteca Central, em 21/07/2020, às 09:16, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
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0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Ferraz de Paiva,
Usuário Externo, em 21/07/2020, às 12:02, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade
de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 5462391 e o código CRC DCCD8B2E.

Referência: Processo nº 23106.092713/2016-84 SEI nº 5462391
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