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COMISSÃO INTERNA DE GESTÃO DE COMPRAS 

 
COTAÇÃO DE PREÇOS N.º 005/2013 – OEI/IBERMUSEUS 

 
A Organização dos Estados Ibero-americanos, para a Educação, a Ciência e a 

Cultura – OEI, torna público que no dia 07/03/2013 às 10H00, estará recebendo propostas 
para a contratação de empresa especializada em serviços de entrega de encomendas -  
Motoboy, em caráter eventual, na modalidade Cotação de Preços, tipo Menor Preço, sendo 
regida pelo Regulamento de Aquisições e Contratação de Serviços da OEI, em sua atual 
redação, e demais condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. 
 
I - Data Recebimento e Abertura das Propostas - 07 de março de 2013. 
II – Hora – 10h00, horário de Brasilia. 
III – Local – Sala de Reunião da Organização dos Estados Ibero-americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura – OEI, sito no SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco “C”, 
sala 919, CEP 70316-109, Brasília/DF. 
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. A presente Cotação de Preços tem por objeto a contratação de serviços de Motoboy, em 
caráter eventual, para atender às demandas do Programa Ibermuseus na entrega de 
documentos e pequenos volumes em Brasília/DF. e entorno, no presente exercício, conforme 
especificações técnicas contidas no Anexo I deste Edital. 
 
1.2. Fazem parte integrante da presente Cotação de Preços os seguintes Anexos: 
 

Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Declaração de Fato Superveniente 
Anexo III – Declaração de não empregar menor 
Anexo IV – Minuta de Contrato 

 
2 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1. Qualquer consulta sobre o conteúdo desta Cotação de Preços e de seus Anexos deverá ser 
dirigida à Comissão Interna de Gestão de Compras da OEI doravante denominada CIGC/OEI, 
em até 5 (cinco) dias úteis antes da data prevista para abertura das propostas, através do 
endereço compras@oei.org.br. 
 
2.2. A CIGC/OEI responderá e divulgará o teor das consultas e das respectivas respostas a 
todos os interessados em até 2 (dois) dias úteis antes da data da abertura das propostas. 
 
2.3. A OEI se reserva no direito de revogar esta Cotação de Preços por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal decisão, devendo anulá-la diante de ilegalidade, mediante parecer escrito e 
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devidamente fundamentado, dando ciência às empresas que retiraram o Edital pelo mesmo 
meio utilizado na sua divulgação. 
 
2.4. Não caberá qualquer indenização às empresas proponentes em caso de anulação desta 
Cotação de Preços ou do contrato dela derivado. 
 
3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar da presente licitação empresas, instituições e entidades legalmente 
constituídas e que pertençam ao ramo pertinente ao objeto.  
 
3.2. Não poderão participar desta Cotação de Preços: 
 
a) Empresas constituídas por consórcio. 
 
b) Empresas que, dentre dirigentes, gerentes ou sócios e responsáveis técnicos, haja pessoa 
que seja servidor ou dirigente da OEI, bem como de membro efetivo ou substituto da 
Comissão Interna de Gestão de Compras da OEI. 
 
c) Empresas consideradas inidôneas por órgão ou entidade da Administração Pública, direita 
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 
 
d) Empresas declaradas suspensas de licitar ou contratar com a OEI. 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO, DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA 
PROPOSTA  
 
4.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, o representante da entidade 
proponente deverá apresentar à CIGC/OEI, antes da entrega dos envelopes de Documentação 
e da Proposta, o documento que o credencia no certame. 
 
4.1.1 São documentos hábeis de representação da proponente junto à CIGC/OEI: 
 
a) procuração pública, ou particular com o devido reconhecimento de firma do outorgante, 
acompanhada de cópia da carteira de identidade do outorgado; 
 
b) declaração dirigida à CICG/OEI com o devido reconhecimento de firma do outorgante, 
acompanhada de carteira de identidade do outorgado e cópia do ato de investidura do 
outorgante, no qual declare, expressamente, ter poderes para a devida outorga. 
 
c) contrato social, estatuto/regimento da entidade ou outro documento legal que comprove a 
capacidade do sócio, diretor ou presidente de representá-la. 
 
4.2. O participante sem poderes de representação não terá legitimidade para defender os 
interesses da entidade proponente, assinar atas nem solicitar consignação de observações que 
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eventualmente julgue necessárias, facultando-se-lhe, no entanto, o acompanhamento das 
reuniões. 
 
4.3. Cada entidade proponente deverá apresentar à Comissão Interna de Gestão de Compras 
da OEI, simultaneamente, sua documentação e proposta, em 2 (dois) envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas, em caracteres destacados, 
além da sua razão social/fantasia, o seguinte endereçamento: 
 
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A EDUCAÇÃO, A 
CIÊNCIA E A CULTURA - OEI 
COMISSÃO INTERNA DE GESTÃO DE COMPRAS 
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 005/2013 – OEI/IBERMUSEUS 
NOME DA EMPRESA 
ENVELOPE Nº ........ - TÍTULO “..............................” 
 
4.3.1 Obrigatoriamente, os envelopes conterão:  
 

� Envelope nº. 1, o TÍTULO “DOCUMENTAÇÃO”.  
� Envelope nº. 2, o TÍTULO “PROPOSTA COMERCIAL”.  

 
5 – DA HABILITAÇÃO 
 
5.1. O envelope número 01 (DOCUMENTAÇÃO) relativo aos documentos de habilitação, 
deverá conter os seguintes documentos: 
 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de 
documentos que comprovem a eleição de seus administradores. 
 
c) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado 
de prova da composição da diretoria em exercício. 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
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b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou do 
Distrito Federal do domicílio ou sede do proponente, mediante apresentação de Certidão de 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidões Negativas de Débito junto ao 
Estado, Município e/ou DF. 
 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social-INSS (emitida pela RFB) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade de Situação), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e 
 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitido pelo Tribunal Superior do 
Trabalho – TST. 
 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 
 
a) Balanço Patrimonial do último exercício social, que comprove a boa situação financeira da 
empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 
 
b) Certidão Negativa de Falência e de execução patrimonial expedida pelo distribuidor da 
sede do proponente. 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA PROPONENTE 
 
a) Apresentação de Atestado/s de Capacidade Técnica que comprove ter a empresa 
proponente aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da Cotação de Preços.   
 
b) Declaração de que não há fato impeditivo de participar de licitações ou de contratar com 
qualquer órgão da Administração Pública, obrigando-se a informar a superveniência de 
ocorrências posteriores (modelo Anexo “B”). 
 
c) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal (modelo Anexo “C”). 

 
d) Declaração de que atende plenamente aos requisitos da lei nº 12.009/2009. 

 
5.2. As entidades proponentes que iniciaram as suas atividades no presente exercício deverão 
apresentar o BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei. 
 
5.2.1. O Balanço Patrimonial deverá estar assinado por Contador ou por profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 
 
5.3. As entidades proponentes interessadas que não apresentarem os documentos exigidos ou 
que os apresentarem incompletos, incorretos ou em desacordo com o exigido, ou com borrões, 
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rasuras, entrelinhas, cancelamento em partes essenciais sem a devida ressalva, serão 
INABILITADAS.  
 
5.3.1. A Inabilitação tem como conseqüência o impedimento de a empresa prosseguir no 
certame. 
 
5.4. Os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente, por cópia acompanhada do original 
para autenticação por membro da CICG/OEI, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
6. DA PROPOSTA 
 
6.1. A proposta deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas que possam 
comprometer o seu teor, datada e assinada, com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) 
dias, contados da data estabelecida para apresentação dos envelopes de documentação de 
habilitação e propostas. 
 
6.2. No julgamento das Propostas será levado em consideração o critério de seleção da 
proposta mais vantajosa para o Programa Ibermuseus, determinando que será vencedora a 
proponente que apresentar o MENOR PREÇO POR ENTREGA. 
 
6.2.1 – Para fins de JULGAMENTO a empresa deverá apresentar uma tarifa para entrega no 
Plano Piloto (Asa Sul e Norte, SAAS, SCS/N, SHS/N, UNB, Setor de Embaixadas). 
 
6.2.2 – A Proponente deverá apresentar anexo a sua proposta o tarifário praticado para as 
outras localidades do DF e Entorno. 
 
6.2.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será consultado às empresas a 
apresentação de desconto no preço global apresentado. Caso não esteja presente o seu 
representante, a CIGC solicitará via correio eletrônico sobre a intenção de ofertar o desconto 
de desempate. 
 
6.2.3.1 – Será considerada vencedora a empresa que ofertar o maior desconto sobre o valor 
global da proposta comercial apresentada. 
 
7 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
7.1. A decisão da CICG/OEI somente será considerada definitiva, após a ADJUDICAÇÃO do 
objeto ao proponente que ofertar o menor preço global por item e HOMOLOGAÇÃO do 
procedimento pela Direção da OEI. 
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8 - DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será efetuado mensalmente e efetuado até o 10º (décimo) dia após a 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Programa Ibermuseus, 
mediante crédito em conta corrente, no Banco e na Agência indicados pela Contratada 
 
8.2. Havendo atraso superior a 10 (dez) dias da data prevista para pagamento, desde que a 
OEI a ele tenha dado causa, incidirá sobre o valor devido atualização financeira desde a data 
final do período previsto para adimplemento até a data do efetivo pagamento, tomando por 
base o IGP/DI do mês anterior  “pro rata tempore”, sobre o valor da fatura por dia de atraso. 
 
9 – DO CONTRATO 
 
9.1. Será lavrado Termo de Contrato entre a OEI e a empresa adjudicatária, conforme minuta 
constante do Anexo “IV”, com prazo de vigência até 31/12/2013, a contar da data de sua 
assinatura. 
 
9.2. É facultado a OEI, quando a convocada não assinar o termo de contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar as proponentes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições de sua proposta inicial, 
podendo, ainda, revogar esta Cotação de Preços. 
 
9.2.1. A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o Contrato dentro do prazo 
estabelecido pela OEI caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a 
às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
9.3. A proponente vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 
 
9.4 – O valor do contrato será fixo durante o período de 12 meses. 
 
10 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o Contrato, dentro do prazo 
estabelecido pela OEI, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-
a às penalidades previstas no inciso III do subitem seguinte, bem como à aplicação de multa 
de 10% do valor total atualizado do Contrato. 
 
10.2. A Contratada estará sujeita, pela inexecução parcial ou total do Contrato, às seguintes 
penalidades: 
 
I. Advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas 
contratuais; 
 
II. Multa: 
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a) de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, atualizado até o mês imediatamente 
anterior à ocorrência do fato, sempre que por circunstância imputável à Contratada, der causa 
à inexecução total ou parcial do Contrato; 
 
b) Ocorrendo atraso injustificado, multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) ao dia 
sobre o valor total dos serviços aprovados em atraso, a partir do dia imediato ao do 
vencimento do prazo estipulado para a entrega, até a data da sua efetiva realização. 
 
III. Suspensão temporária do direito de contratar com a OEI, por prazo de 05 (cinco) anos. 
10.3. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a Contratada será notificada a apresentar  
defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da 
Notificação. 
 
10.4. As multas poderão ser descontadas dos pagamentos ou recolhidos à conta corrente da 
OEI, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de publicação do ato de 
punição, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
10.6. As penalidades previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
11 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

A CIGC poderá, a seu critério, realizar diligências para confirmação da 
legitimidade dos documentos apresentados. 
 
12 – DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 
As Partes acordam que qualquer eventual disputa que surja em decorrência da execução deste 
contrato deverá ser, inicialmente, resolvida de comum acordo, de boa fé, no prazo de 10 (dez) 
dias. 

Brasília, DF.      de                                   de 2013. 
 

 
 
 

LUIZ JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Comissão Interna de Gestão de Compras 
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COMISSÃO INTERNA DE GESTÃO DE COMPRAS 

 
COTAÇÃO DE PREÇOS N.º 005/2013 – OEI/IBERMUSEUS 

 
ANEXO I 

 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY 

 
 
1. Objeto 
 

 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de motoboy para 
entrega e coleta de documentos, correspondências, passaportes, convites, pequenos objetos, e 
outros, dentro do Distrito Federal e entorno, por meio de motocicletas de sua propriedade, 
com fornecimento de combustível, equipadas com baú e mensageiro motorizado (motoboy), 
sob demanda, para atendimento às necessidades administrativas existentes no Ibermuseus, 
localizado no Setor Bancário Norte quadra 02, lote 08, Ed. CNC III, Brasília, DF. 

 
2. Justificativa 

 
 A presente contratação visa melhorar a eficiência administrativa no transporte de 
pequenas encomendas e entrega/coleta de documentos. 
  

A Unidade Técnica do Programa Ibermuseus não possui empregado, nem veículo para 
prestar serviços desta natureza. 
 

3. Objetivos do serviço 
 

 
 Tal contratação tem os seguintes objetivos básicos: entrega/coleta de documentos, 
correspondências, convites, e outros de acordo com a demanda diária da contratante, nos 
seguintes horários: 10:00 e 16:00 horas, ou em caso de necessidade da CONTRATANTE, 
após o expediente, feriados ou finais de semana. 
 

3. Local da prestação dos serviços 
 

 Programa Ibermuseus  
 Endereço: Setor Bancário Norte quadra 02, lote 08, Ed. CNC III, 15º andar, Brasília, 

DF. CEP: 70040-000 – Brasília – DF. 
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4. Quantidade estimada 

 
 O Ibermuseus ressarcirá os Km excedentes, mensalmente, caso exceda os Km rodados, 
que corresponde a 1.000 Km/mês estimado.  
 

4. Dos serviços de motoboy 
 

 
4.1. Os serviços obedecerão aos horários estabelecidos, podendo a CONTRATANTE alterá-
los a qualquer tempo, de acordo com suas necessidades, inclusive para atendimento de 
demandas aos sábados, domingos, feriados e horários fora do expediente normal, 
excepcionalmente quando necessário, em suas dependências ou fora delas, em exclusivo 
objeto de serviço. 
 
4.2. As chamadas serão originadas do Ibermuseus por pessoas credenciadas e autorizadas pela 
Coordenadora do Programa, através de carta endereçada à CONTRATADA. 
 
4.3. Após a solicitação para entrega ou recolhimento de documentos, o motoboy deverá se 
apresentar no Ibermuseus em até 15 minutos após a solicitação.  
 
4.4. O responsável pela execução do serviço receberá um formulário onde serão relacionadas 
todas as correspondências para entrega e a quilometragem utilizada em cada evento. 
 
4.5. Além das chamadas urgentes, diariamente a CONTRATADA obedecerá aos horários 
fixos: manhã 10:00hs e tarde 16:00hs, e colocará à disposição do Ibermuseus 01(um) 
motoboy em cada horário para atendimento das entregas/buscas de documentos. Caso 
necessário será solicitado com antecedência à CONTRATADA o aumento do quantitativo de 
motoboys no(s) horário(s) acima. 
 
4.6. Coletar e entregar documentos ou encomendas, materiais em órgãos públicos, empresas, 
ministérios, OEI, etc., roteirizando os trajetos de acordo com as prioridades e horários de 
expedientes. 
 
4.7. Localizar e conferir destinatários e endereços, bem como emitir e coletar recibos do 
material transportado e preencher protocolos, sempre que necessário. 
 
4.8. Registrar, em controles específicos, os trabalhos realizados, bem como as anomalias e 
problemas ocorridos no dia. 
 
4.9. Manter a motocicleta em condições de uso, cuidando das manutenções e reparos 
necessários. 
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4.10. A área de atuação do motoboy será nos setores comerciais do Plano Piloto, cidades 
satélites e entorno de Brasília, onde o mesmo deverá possuir sólidos conhecimentos destas 
áreas, executando, ainda, outras correlatas e de acordo com determinações do Ibermuseus.   
4.11. Prestar os serviços objeto do Termo de Referência, utilizando-se de empregados 
treinados, preparados, possuir no mínimo nível médio de escolaridade, boa conduta moral e 
comprovar por meio de Carteira Nacional de Habilitação, categoria A, para executar os 
serviços. 
 
4.12. O motoboy deve possuir no mínimo 06(seis) meses de experiência nas atividades do 
cargo e habilitação para dirigir motocicletas. 
 
4.13. O motoboy deve possuir discernimento no atendimento, com eficiência e destreza na 
direção em trânsitos caóticos. 
 
4.14. O motoboy deve ser pró-ativo, com educação “polida” e equilibrado, emocionalmente. 
 
4.15. O motoboy deve possuir esforços que demandam cuidados para evitar envolvimento em 
acidentes e uso obrigatório de EPIs (equipamentos de proteção individual). 
 
4.16. Toda saída do motoboy, para atendimento das demandas, deverá ser preenchido o 
formulário de saída em duas vias, conforme modelo a ser fornecido pelo Programa 
Ibermuseus. A CONTRATADA, caso necessário poderá modificar a estrutura do formulário. 
Na apresentação da fatura mensal, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a 
fatura todos os formulários do período. 
 
4.17. É expressamente proibida a execução de serviços particulares durante a prestação de 
serviço. 
 
4.18. Só é permitido o retorno de documento encaminhado para entrega em caso de erro por 
parte da CONTRATANTE. Caso contrário a entrega deverá ser feita pela CONTRATADA 
sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
4.19. O velocímetro só começará a contar a partir da saída do Ibermuseus, ou de qualquer 
outro ponto determinado para entrega de documentos. 
 
4.20. Não será permitido, em hipótese alguma, o motoboy portar valores de qualquer espécie: 
dinheiro, cheque, promissórias, cauções, fiança bancária, etc. 
 

5. Tipo de licitação 
 
Para efeito de julgamento será considerada vencedora a empresa que ofertar o MENOR 

VALOR POR ENTREGA, faturado mensalmente em termos da modalidade de licitação a 
ser usada no certame. 
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6. Local de execução dos serviços 
 
O local de execução dos serviços será no âmbito do Distrito Federal e entorno, cujo 

motoboy deve possuir sólidos conhecimentos dos setores comerciais no Plano Piloto, cidades 
satélites e entorno de Brasília e Legislação de Trânsito.  
 

7. Dos veículos 
  
7.1. Para os serviços, a CONTRATANTE exigirá veículo em perfeito estado de conservação, 
de no mínimo motocicleta de 125 cilindradas. 
 
7.2. As motos não poderão ter mais de 03(três) anos de fabricação, sendo necessária a 
manutenção periódica, de acordo com o recomendado pela fabricante em seus manuais. 
 
7.3. As motos deverão estar equipadas com: caixa baú com faixa de sinalização com medida 
mínima 90 litros para proteção das encomendas, colete de sinalização pessoal e capas de 
chuvas para proteção dos motociclistas, e os demais itens, obedecendo ao Conselho Nacional 
de Trânsito. 
 
7.4. Manter todas as motos de equipamentos necessários à execução dos serviços, em 
perfeitas condições de uso. 
 
7.5. O veículo deverá ser movido, preferencialmente, à combustível renovável, de acordo com 
a Lei nº 9.660, de 16 de junho de 1998. 
 

8. Equipamentos adicionais para execução 
 

9.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar a cada condutor (motoboy) celular ou rádio 
comunicador para efeito de facilitar sua comunicação com o Ibermuseus. 
 
9.2. A CONTRATADA deve disponibilizar ao seu condutor (motoboy) os devidos 
equipamentos de segurança (EPIs) necessários conforme legislação atual. 
 
9.3. A CONTRATADA deve disponibilizar IDENTIFICAÇÃO, UNIFORMES E CRACHÁ 
ao empregado e sua utilização será obrigatória pelo Ibermuseus. 
 

9. Identificação 
 

10.1. A identificação dos prestadores de serviços deverá ser feita através de crachás, com uso 
obrigatório, constando no mínimo, os seguintes dados: 
 
 a) Nome da CONTRATADA 
 b) Nº do documento de identidade, e 
 c) Fotografia do motoboy, prestador do serviço. 
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10. Perfil exigido para a categoria 
 

 a) escolaridade de nível médio 
b) capacidade de comunicar-se com fluência, clareza, desenvoltura, cordialidade e boa 

conduta moral. 
 

11. Obrigações da CONTRATADA 
 

� Empregar, na execução dos serviços, motociclista devidamente qualificado 
(possuidor de Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “A”), o qual deve ser 
identificado por crachá – com nºs de RG e CPF e fotografia recente – equipados 
com celular ou rádio comunicador e com os devidos equipamentos de segurança 
(capacete, luvas, jaqueta, calça jeans, botas, camisa tipo polo e roupa apropriada 
para chuva). 

� Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas elencadas e legislação 
vigente. 

� Disponibilizar, de imediato, os serviços, a partir da assinatura do Contrato, 
apresentando cópia autenticada dos documentos dos veículos, da habilitação dos 
motociclistas que prestarão os serviços, e demais documentos que comprovem seu 
vínculo funcional com a CONTRATADA, devendo, obrigatoriamente, em caso de 
troca de qualquer veículo ou motociclista, atualizar os documentos junto ao 
Ibermuseus. 

� Exercer rígido controle com relação à validade da Carteira Nacional de Habilitação 
de seus motociclistas, verificando se corresponde à categoria exigida. 

� Tomar todas as providências necessárias, de forma que os serviços não sofram 
descontinuidade. 

� Selecionar e preparar rigorosamente o empregado que irá prestar os serviços, 
encaminhando somente profissional portador de atestados de boa conduta e demais 
referências, tendo função profissional legalmente registrada em carteira de 
trabalho. 

� Responsabilizar-se por possíveis extravios e danos aos expedientes/volumes 
transportados por seu motociclista e responder por outras perdas e danos que 
vierem a causar ao Ibermuseus ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, dele ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais, a que estiver sujeita. 

� Responder pelos danos causados diretamente ao Ibermuseus ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação dos serviços objeto deste 
Termo de Referência. 

� Permitir, a qualquer momento, que o Ibermuseus realize inspeção no veículo 
colocado à sua disposição, com a finalidade de verificar as condições de 
conservação, manutenção, segurança e limpeza. 
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� Não transferir a outrem a execução do objeto deste Edital. 
� Manter durante a vigência do futuro contrato, as condições de habilitação para 

contratar com a OEI, apresentando sempre que exigido os comprovantes de 
regularidade fiscal. 

� Manter, durante todo o período de vigência do futuro contrato, um preposto aceito 
pelo Ibermuseus para representação do futuro contratado sempre que for 
necessário. 

� Responder por eventuais indenizações, reparações, multas ou despesas a que for 
condenado, em virtude de demandas ajuizadas por terceiros e fundadas em danos 
causados, no decorrer da execução do futuro contrato, por dolo ou culpa ou de seus 
empregados e preposto. 

� Acatar as orientações do Ibermuseus, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas. 

� Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os motociclistas, 
necessários à perfeita execução dos serviços, pagando-lhes salários compatíveis, 
de valor igual ou superior ao piso salarial estabelecido para categoria, bem como 
os benefícios de praxe. 

� Manter devidamente legalizado, na forma da legislação trabalhista, todo o pessoal 
empregado na execução dos serviços diretamente vinculado e subordinado, 
mantendo em dia todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e 
trabalhista e vigor e não terá qualquer relação empregatícia com o Ibermuseus. 

� Responsabilizar-se por todas as despesas com o veículo de sua propriedade, 
inclusive as relativas a combustível, manutenção, acidentes, licenciamentos e 
outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços contratados. 

� Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, decorrentes da 
execução dos serviços contratados, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, 
impostos, contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que 
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, obrigando-se a saldá-las 
na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com o Ibermuseus, cujos comprovantes poderão ser solicitados pela 
CONTRATANTE a qualquer tempo e sempre que achar necessário. 

� Apresentar ao Ibermuseus, juntamente com a Nota Fiscal de Serviços Prestados, 
mensalmente, juntamente com os formulários preenchidos, os comprovantes de 
pagamento dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais INSS e FGTS. 

� Fazer seguro dos seus empregados contra acidentes de trabalho e assumir, a 
responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie for 
vítima o seu empregado no desempenho dos serviços ou em conexão ou 
contingência. 
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� Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas aos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
contingência. 

� Assumir todas as responsabilidades de tráfego (multas, impostos, estacionamentos, 
taxas, etc). 

� Registrar e controlar, juntamente com o Ibermuseus, diariamente, a assiduidade e 
pontualidade de seu pessoal, nos horários determinados pela CONTRATANTE, 
conforme exigência legal. 

� Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas em caso de 
acidente e informar imediatamente ao CONTRATANTE. 

� Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude 
da prestação dos serviços. 

� Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, 
cujas reclamações se obrigam prontamente a atender. 

� Não contratar, durante a vigência do contrato, empregado pertencente ao quadro de 
pessoal do Ibermuseus. 

� Não veicular publicidade acerca do objeto desta licitação, salvo se houver prévia 
autorização do Ibermuseus. 

� Não subcontratar outra empresa para a execução dos serviços objeto deste 
Contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATADA. 
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COMISSÃO INTERNA DE GESTÃO DE COMPRAS 

 
COTAÇÃO DE PREÇOS N.º 005/2013 – OEI/IBERMUSEUS 

 
 

ANEXO “II” 
 
 

M O D E L O DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA) ______________________________________,CNPJ n.º 
___________________, sediada ____________________________(endereço Completo) 
___________________________________________________, declara, sob penas da lei, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente procedimento 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

 
 
 

Cidade – (UF),     de                        de 20xx 
 
 
 
 

 
__________________________ 
Nome e assinatura do declarante 
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COMISSÃO INTERNA DE GESTÃO DE COMPRAS 

 
COTAÇÃO DE PREÇOS N.º 005/2013 – OEI/IBERMUSEUS 

 
 

ANEXO “III” 
 
 

M O D E L O  
 
 

DECLARAÇÃO 
  
 

 
(Nome da empresa).................................................................................................., CNPJ 
nº..............................................................................., sediada (endereço completo) 
..................................................................................................., declara, sob as penas da Lei, 
que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. (conforme Lei nº 9.854/99) 

 
 

Cidade – (UF),       de                    de 20.. 
 
 

 
________________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 
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COMISSÃO INTERNA DE GESTÃO DE COMPRAS 

 
COTAÇÃO DE PREÇOS N.º 005/2013 – OEI/IBERMUSEUS 

 
 

ANEXO “IV” 
 
 

M I N U T A  DE  C O N T R A T O 
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M I N U T A 

 
 

 CONTRATO Nº......./2013 – OEI/ 
IBERMUSEUS  QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, DE UM LADO A 
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-
AMERICANOS PARA A EDUCAÇÃO. A 
CIÊNCIA E A CULTURA - OEI, E, DE 
OUTRO, A EMPRESA................PARA OS 
FINS QUE ESPECIFICA. 

 
 

A Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação a Ciência e a 
Cultura - OEI, Organismo Internacional com sede no SHS Quadra 06, conj. A, bloco C, sala 
919, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.262.080/0001-30, doravante denominada de 
CONTRATANTE,  e,  de outro lado,  a empresa  ............................, sediada na 
............................, na cidade d.........................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
................................, doravante denominada CONTRATADA,  tendo em vista o que consta 
no Processo da Cotação de Preços nº. 005/2013 – OEI/IBERMUSEUS, resolvem celebrar o 
presente Contrato, em conformidade com Normas e Procedimentos para as Aquisições e 
Serviços da OEI e demais normas complementares, mediante as condições expressas nas 
cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Motoboy para 
atender às demandas do Programa Ibermuseus na entrega de documentos em Brasília/DF. e 
entorno, no presente exercício, conforme especificações técnicas constantes do Termo de 
Referência, Anexo”I” da Cotação de Preços nº. 005/2013-OEI/IBERMUSEUS e da proposta 
da CONTRATADA, datada de......./......./......, que passam a fazer parte integrante deste 
instrumento, independentemente de transcrição. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR  
 

O valor estimado desta contratação é da ordem de 
R$....................(........................). 
 
Parágrafo Único – O valor acima é apenas estimativo podendo ser totalmente utilizado ou 
não, dependendo das demandas dos serviços à Contratada.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

A CONTRATANTE obriga-se a: 
 

a) Promover, por meio dos técnicos do Programa Ibermuseus o acompanhamento e a 
fiscalização dos serviços ora contratados, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando 
em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de 
qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por parte daquela. 
 
b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazos estabelecidos 
neste Contrato, mediante aceite dos serviços. 
 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que vierem a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA obriga-se a: 
 

a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte a prestação dos serviços, sem prévia e 
expressa anuência do CONTRATANTE. 
 
b) Assumir inteira responsabilidade pelos serviços solicitados/autorizados, de acordo com as 
normas técnicas aplicadas ao objeto e especificações constantes do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital da Cotação de Preços nº 005/2013 – OEI/IBERMUSEUS. 

 
c) Executar os serviços solicitados/autorizados com os profissionais habilitados, 
responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultante desta execução. A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por 
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir o seu uso. 
 
d) Providenciar a imediata substituição do profissional que estiver prestando os serviços 
quando solicitado pelo Programa Ibermuseus. 
 
e) Fiscalizar e responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto do Contrato, cabendo-
lhe, integralmente, o ônus decorrente de sua culpa ou dolo, na execução do objeto deste 
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, independentemente do controle e 
fiscalização exercidos pelo CONTRATANTE. 
 
e) Manter em validade, durante o prazo de vigência deste Contrato, todas as condições de 
habilitação exigidas na Cotação de Preços n.º 005/2013 – OEI/IBERMUSEUS. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
 

O presente Contrato terá vigência até 31/12/2013, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual ou inferior período, se de interesse das partes 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 

Este instrumento de Contrato guarda conformidade com os termos da Cotação de 
Preços n.º. 005/2013 – OEI/IBERMUSEUS, do qual é parte integrante, como se aqui 
estivessem transcritos em sua integridade, vinculando-se ainda à proposta da 
CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE 
 

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia, após a apresentação de Nota 
Fiscal/Fatura dos serviços executados, devidamente atestada pelo Programa Ibermuseus, 
mediante crédito em conta corrente, no Banco e na Agência indicados pelo CONTRATADO. 
 
Subcláusula Primeira - Havendo atraso superior a 10 (dez) dias da data prevista para 
pagamento, desde que a OEI a ele tenha dado causa, incidirá sobre o valor devido, atualização 
financeira desde a data final do período previsto para adimplemento até a data do efetivo 
pagamento, tomando por base o IGP/DI do mês anterior  “pro rata tempore”, sobre o valor da 
fatura por dia de atraso. 
 
Subcláusula Segunda - Poderá ser deduzida do valor da Nota Fiscal/Fatura, multa imposta 
pelo CONTRATANTE, se for o caso.  
 
Subcláusula Terceira – O valor do contrato será fixo e irreajustável durante 12 meses. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta do Programa 
Ibermuseus, demandante do objeto deste Contrato, estando os recursos bloqueados. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 
 

Ocorrendo inadimplemento contratual, o CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:  

 
a) Advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas 
contratuais. 
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b) Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, atualizado até o mês 
imediatamente anterior à ocorrência do fato, sempre que por circunstância que seja imputável 
à CONTRATADA, der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 
 
c) Ocorrendo atraso injustificado, multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) ao dia 
sobre o valor total do serviço aprovado em atraso, a partir do dia imediato ao do vencimento 
do prazo estipulado até a data da sua efetiva aceitação. 
 
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a OEI, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a OEI. 
 
Subcláusula Primeira - Para aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA 
será notificada a apresentar defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da intimação de vista, salvo na hipótese de declaração de inidoneidade em que o prazo para a 
apresentação de defesa será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da intimação de vista. 
 
Subcláusula Segunda - O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 
5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da intimação, exceto para a penalidade de 
declaração de inidoneidade quando então o prazo será de 5 (cinco) dias úteis, contados, 
igualmente, do recebimento da intimação. 
 
Subcláusula Terceira - As multas poderão ser descontadas dos pagamentos ou recolhidos à 
conta corrente da OEI, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de 
publicação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
Subcláusula Quarta – As penalidades previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, 
mediante notificação expressa, sem que caiba qualquer tipo de ressarcimento à 
CONTRATADA, exceto o direito de receber o estrito valor correspondente aos serviços 
efetivamente realizados e aceitos e desde que estejam de acordo com as prescrições pactuadas 
neste termo. 
 
Subcláusula Única. O Contrato poderá, ainda, ser rescindido, pelo CONTRATANTE, 
independentemente de aviso judicial, ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
 
a)  decretação de falência ou dissolução da CONTRATADA;  
 
b)  alteração do contrato social, ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que, ao juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto; 
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c)  transferência dos direitos e/ou obrigações deste Contrato, sem prévia e expressa 
autorização do CONTRATANTE; 
 
d)  cometimento reiterado de faltas, devidamente registradas e notificadas; 
 
e)  caucionamento ou utilização do Contrato em operações financeiras, sem prévia e expressa 
autorização do CONTRATANTE; e 

 
f)  ocorrência do fato previsto na subalínea d.1 da Cláusula Quarta – Das Obrigações da 
Contratada. 
 
 
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 

As Partes acordam que qualquer eventual disputa que surja em decorrência da 
execução deste contrato deverá ser, inicialmente, resolvida de comum acordo, de boa fé, no 
prazo de 10 (dez) dias. 
 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas 
testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 
 

Brasília - DF,        de                               de  2.013. 
 
 
 

IVANA DE SIQUEIRA 
Diretora OEI no Brasil 

Pela Contratante 

XXXXXXXXXXX 
Cargo 

Pela Contratada 
 
 
 

 
 
 
 


