MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGIST1CA

TERMO DE CONTRATO Nºdª/[17 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS E A EMPRESA
BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA, Autarquia Federal de regime especial, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, criado
pela Lei nº 7.735, de 22.02.89, alterado pelas Leis nºª 7.804 de 18.07.89, 7.957 de 20.12.89, 8.028
de 12.04.90 e 11.516 de 28.08.07, com sede e foro em Brasília-DF, ejurisdição em todo o Território

Nacional, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.659.166/0001-02, doravante denominado, simplesmente,
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor de Planejamento, Administração e Logística
Substituto, LUIZ EDUARDO LEAL DE CASTRO NUNES, portador da Carteira de Identidade nº
819996—SSP/DF e do CPF Nº 279.744.301-25, residente e domiciliado em Brasília-DF, no uso das
atribuições que lhe confere Portaria nº 136, de 21.02.08, publicada no D.O.U de 22.02.08, e a
empresa BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.777.162/0001-57, com sede no Brasília/DF, SCS Quadra 08, Venâncio Shopping, Bloco B-50, 8°
andar, Salas 824 a 842 (pares) - CEP 70333-900, doravante denominada, simplesmente,

CONTRATADA, neste ato representada por seu Diretor ANTONIO MIGUEL NEGRELLI, portador
da Carteira de Identidade nº 981.592 SSP/DF e do CPF n° 577.824.407-00, tendo em vista o que

consta no Processo nº 02001.000041/2017-78 , e em observância às disposições da Lei 8.666 , de
21 de julho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 2.271, de 7 de julho
de 1997 e da Instrução Normativa SLTl/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 17/2017, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1

O objeto do presente instrumento é a contratação dos serviços de desenvolvimento e

manutenção de sistemas e portais, incluindo licitação de requisitos, análise, projeto,
coditicação, testes, documentação, implantação, configuração, treinamento e garantia, com
vistas a atender às necessidades da Contratante, conforme especificações, condições,

1.2
1.3

métricas, quantidades, padrões de desempenho, qualidade e exigências especiticados no
Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 17/2017.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Objeto da contratação:
Empresa; BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
CNPJ/MF: 11.777.162/0001-57‘

,

,

'

Endereço: Brasilia/DF, SCS‘Quadra 08, Venâncio Shopping, Bloco 8450, Bº andar, Salas 824' a 842 (pares)
'
,
.
CEP: 70.333—900
Representante: Antonio Miguel Negrelli — Diretor
Email: comercial@basis.com.br Fone: 61-3224—1661

Grupo 1

.

.

Item

Descrição

Item 1

Linguªgem
PHP.

Item 2

“"Jºgº/Zººm

Grupo 1 — Desenvolwmento e
manutenção de sistemas.

Unidade de
Iidª

.
Quantidade

Valor R$
Unitário & Valor Global R$

PF

10.577

555,37

5.979.918,49

PF

8.193

619,00

5.071.467,00

,

11.051.385,49

VALOR TOTAL (R$)
/

U f

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
prazo de v'
3p

cia deste Termo de Contrato é def 12 meses, com início em

/_ e encerramento em13 / Zz EQM, podendo ser prorrogado por
/ IL
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 A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
2.1.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.2

A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1

O valor total da contratação é de R$ 11.051.385,49 (onze milhões, cinquenta e um mil

trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
3.2

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes

da execução do objeto, inclusive tributos elou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para O exercício de 2017, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 19211/193099
Fonte:0174
Programa de Trabalho: 18122212420000001 / 18542207821400001
Elemento de Despesa: 339039-26

Pl: 2000-0000 / 2140-0001
Notas de Empenho: 2017NE801023 / 2017NE801088 Data: 29.11.2017

No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram—
se definidos no item 20 do Edital e no item 7.7 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA - D0 REAJUSTE
Os preços serão reajustados, para mais ou para menos, a cada 12 (doze) meses contados
da data limite da apresentação da proposta ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da

data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, aplicando-se a variação do
Indice Geral de Preços de Mercado — IGPM/FGV, calculado mediante a seguinte fórmula:
R = [(I — Io).P]IIO
Em, que:

a) para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
| = índice acumulado dos 12 meses anteriores ao mês do reajuste;

Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P = preço atual dos serviços.

b) para os próximos reajustes:
R = reajuste procurado;
! = índice relativo ao mês do novo reajuste;
lo = indice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P = preço do serviço atualizado até o último reajuste efetuado.

6.2
6.3

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
Os reajustes serão precedidos de requerimento e apresentação de memória de cálculo pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA — GARANTIA DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 552.569,27 (quinhentos e cinquenta e
dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total deste Contrato, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as

condições previstas no item 15 do Edital.
CLÁUSULA OITAVA — REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
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.

CLÁUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA — SANÇOES ADMINISTRA11VAS

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 nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuizo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.2
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 possivel, 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.
12.1

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÓES

É vedado à CONTRATADA:
12.1 .1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1 .2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.
13.1

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÓES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
.
;
1993.

13.2

13.3

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.
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 n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 — Código de
Defesa do Consumidor — e normas e principios 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.

16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será 0 da Seção Judiciária de Brasília — 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.

Brasília/DF, I?) de dôQW-IWQe 2017
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