MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

CONTRATO N.º__________/2007

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E A FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.
PROCESSO Nº 08020.004565/2007-14

A UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, com sede na
Esplanada dos Ministérios, Bloco “T”, CEP 70064-900, Brasília/DF, inscrito no MF/CNPJ
sob o nº 00.394.494/0013-70, neste ato representado pelo Ministro de Estado da Justiça,
TARSO FERNANDO HERZ GENRO, brasileiro, casado, portador do RG nº 1000567287 –
SSP/RS e do CPF nº 044.693.210-87, designado pelo Decreto de 16 de março de 2007,
doravante denominado CONTRATANTE,e a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 33641663/0001-44, com sede na Praia de Botafogo nº 190, cidade do
Rio de Janeiro, representada neste ato por seu Presidente Dr. CARLOS IVAN
SIMONSEN LEAL, portador do CPF 441.982.057-87, e Carteira de Identidade nº
3204577-IFP, doravante pessoa jurídica de direito privado, de caráter técnicocientífico e educativo, reconhecida de utilidade pública pelo Governo Federal, através
do Decreto nº 82.474, de 23 de outubro de 1978, e Decreto s/nº de 27.05.92,
doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de
prestação de serviços, com dispensa de licitação – com base no disposto no inciso
XIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93 em conformidade com a autorização contida no
Processo nº 08020.004565/2007-14, submetendo-se as partes às disposições da Lei
nº 8.666/93 com as alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação da Fundação Getúlio
Vargas com vistas à prestação de serviço voltada para o desenvolvimento de projetos ou
atividades de interesse do Ministério da Justiça na pesquisa, no monitoramento e avaliação do

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, criado pela Lei nº
11.530/2007, nos estados e municípios conveniados com o Ministério da Justiça.
PARÁGRAFO ÚNICO - Vinculam-se ao presente Contrato o Projeto Básico, bem como a
Proposta Comercial da Contratada os quais se constituem partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESCRIÇÕES GENÉRICAS DOS SERVIÇOS
As descrições genéricas dos serviços estão contidas no Projeto Básico e na
Proposta de Prestação de Serviços FGV Projetos nº 307/07.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da Contratada:
1. empregar, na execução dos serviços pessoal devidamente qualificado, na
forma estabelecida no Projeto Básico e na Proposta de Prestação de Serviços FGV Projetos nº
307/07;
2. responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes do Projeto
Básico;
3. prestar os esclarecimentos pertinentes ao objeto do contrato quando forem
solicitados pela Contratante;
4. manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação para
contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de
regularidade fiscal;
5. elaborar e apresentar à Contratante, mensalmente, Relatório dos Serviços
Executados, e outros relatórios, relacionados ao Contrato, solicitados pela Contratante, o qual
servirá de base para o faturamento mensal dos serviços e deverá ter uma cópia juntada ao
processo de pagamento mensal;
6. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários de seus profissionais,
fiscais impostos taxas, emolumentos, administração e outros necessários à execução dos
serviços objeto do contrato;
7. Proibir a veiculação de publicidade acerca do objeto do contrato, salvo se
houver previa autorização da administração do contratante.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da Contratante:
1. disponibilizar informações e materiais necessários para a execução dos
serviços.
2. efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
3. notificar, por escrito, à Contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no
curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS
O valor estimado do presente Contrato é de R$ 7.550.000,00 (sete milhões e
quinhentos e cinqüenta mil reais).
PARÁGRAFO ÚNICO – preço, já estão incluídas todas as despesas operacionais, bem como
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações
financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, enfim todos os
componentes de custo dos serviços, inclusive o lucro, necessários à perfeita execução dos
serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do orçamento
específico de 2007 a 2010:

Programa de Trabalho: 06.122.1127.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa
Natureza da Despesa: 3390.39
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Exercício: 2007
PARÁGRAFO ÚNICO – Em exercícios futuros, correspondentes à vigência deste Contrato,
a despesa com a execução dos serviços, a partir de 2008 ocorrerá à conta de dotações
orçamentárias do PRONASCI para atendimento de despesa da mesma natureza, devendo o
registro ser efetivado mediante apostilamento.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no
montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de
acordo com os parágrafos primeiro e segundo do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente, após atestação do Gestor do Contrato na
Nota Fiscal relativa aos serviços executados e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
acompanhada por relatório Parcial/Final encaminhados pela empresa até o quinto dia útil de
cada mês.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será creditado em favor da Contratada, através
de ordem bancária creditada na conta corrente indicada na proposta comercial, devendo para
isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em
que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá até o 5º (quinto) dia útil, do mês
subseqüente ao da prestação dos serviços, após a aceitação e atestação das Notas
Fiscais/Faturas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será procedida consulta "ON LINE" junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado à
Contratada, para verificação da situação da mesma, relativamente às condições de habilitação
exigidas no Edital, bem como consulta ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados –
CADIN, cujos resultados serão impressos e juntados ao Processo próprio.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de
qualquer fatura ou crédito existente no Ministério da Justiça em favor da Contratada. Caso a
mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário.
PARÁGRAFO QUARTO – 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 atualização financeira devida pelo Ministério da Justiça, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento do serviço, será calculada mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
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I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100)
I=(6/100)
I=0,00016438
365
365
PARÁGRAFO QUINTO – A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada
em Nota Fiscal/Fatura após a ocorrência.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor
designado pelo Secretário Executivo do PRONASCI Secretaria Nacional de Segurança
Púbica – SENASP, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, até
31.12.2010 podendo este prazo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, após a verificação
da sua real necessidade e com vantagens para a Administração na sua continuidade, nos
termos do inciso I do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO
Visando à adequação aos novos preços de mercado, e desde que observado o
interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data da apresentação da proposta ou do
orçamento a que ela refere, ou da data da última repactuação, na forma do item 7 da INMARE nº 18, de 22.12.97, e do artigo 5º do Decreto nº 2.271, de 07.07.97, os preços poderão
ser repactuados, cabendo à Contratada, no escopo de sua solicitação, justificar e comprovar a
variação dos componentes dos custos do Contrato, apresentando, inclusive, Memória de
Cálculo e Planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação pelo Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU
INCORPORAÇÃO
A Contratada,na execução do presente contrato, sem prejuízo de suas
responsabilidades contratuais e legais poderá utilizar, se necessário, mediante a autorização da
contratante, o apoio técnico especializado de terceiros, pessoa física ou jurídica.
PARÁGRAFO ÚNICO – A fusão, cisão ou incorporação, só serão admitidas, com o
consentimento prévio e por escrito da Contratante e desde que não venha a afetar a execução
do objeto contratado.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administração do
Ministério da Justiça poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes
sanções:
I – advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da Contratada estabelecendo o prazo de 05
(cinco) dias úteis para que a Contratada apresente justificativas para o atraso, que só serão
aceitas mediante crivo da administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Contrato, até o
máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços não executados, recolhida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a comunicação oficial;
III - multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços não
executados, no caso de inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de
indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou
total do contrato;
IV – suspensão temporária do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração do Ministério da Justiça, por prazo de
até 02 (dois) anos, conforme a autoridade fixar em função da natureza e da gravidade da
falta cometida;
VI
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública
ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nos inciso I e III desta Cláusula poderão
ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e
no caso de suspensão de licitar, a Contratada deverá ser descredenciado por igual período,
sem prejuízo das multas previstas no Contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
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A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as
conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores.
São motivos para rescisão do presente Contrato:
I - o não cumprimento de Cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
II - o cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações, projetos
e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado da prestação dos serviços;
V - a paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado
com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no Contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma
do § 1º do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93;
IX - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
X - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do Artigo 65 da Lei
nº 8.666/93;
XI - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
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XII - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes dos serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
XIII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
XIV – descumprimento do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei nº
8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos
enumerados nos Incisos I a XII , XIV desta Cláusula.
II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
III – Judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
PARÁGRAFO QUARTO – Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XIV
desta Cláusula, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos
pela execução do Contrato até a data da rescisão;
.
PARÁGRAFO QUINTO – Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o
cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
PARÁGRAFO SEXTO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais
acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos
causados à Contratante, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que
aplicou a sanção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a mesma
até o julgamento do pleito, nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando–lhes,
supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e das disposições do Direito
Privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com
inciso XII, do art. 55 do referido diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário
Oficial da União, conforme determina o Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
As partes elegem o foro da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com
exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste
instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato
em 4 (quatro) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de
lido e achado conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presente, vai pelas partes
assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.
Brasília, 30 de outubro de 2007.

CONTRATANTE

TARSO FERNANDO HERZ GENRO
Ministro de Estado da Justiça

CONTRATADA

CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL
Presidente da FGV

TESTEMUNHAS:
NOME:

NOME:
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CI:
CPF:

CI:
CPF:
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