TERMO DE CONTRATO

NO
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TERMo DE coNTRATo DE eRrsreçÃo

DE

SERV|çOS No 2112019, QUE FAZEM ENTRE St A
uuÃo, poR tNTERnnËoro Do MtNtsrÊRro oR

ctÊxcrn, TEcNoLoGtA, rruovnçÕrs E
coMuNrcAÇÕrs (Mcïtc) e do cENTRo
NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE
DESASTRES NATURAIS (CEMADEN} E A

EMPRESA AGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS
LTDA

A União, por intermédio do MINISTERIo DA ctÊNcn, TEcNoLoGlA, tNoVAçÕes e
COMUNICAçOeS (MCTIC) e do CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS
DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN), com sede na Estrada DoutorAÌtino Bondesan, 500,
Distrito de Eugênio de Melo (Rodoüa Presidente Dutra, km 137,8) - Prédio do CEMADEN,
CÊP 12247-016, na cìdade de São José clos Campos, Estado de São Paulo, inscrito(a) no
CNPJ sob o no 0í.263.8S/0026-12, neste ato representado pelo Diretor, Sr. OSVALDO LUIZ
LEAL DE MORAES, nomeado pela Portaria no 998, de 05 de junho de 2015, publicada no
Diário Oficialda União (DOU) no 105, Seção 02, página 01, do dia4$de junho de 2015, inscrito
no CPF no 285.437.260-34, portador da Carteira de ldentidáde no O10.052.247-85, expedida
pela ssP/RS, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa AGUA E soLo
ESTUDOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJIMF sob o no 02.563.448/0001-49, sediada
na rua Baronesa do Gravataí, no 406, CEP 90160-070, em Porto Alegre/RS, doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. MATEUS MIGHEL|NI BELTRAME,
portador da Carteira de ldentidade no 1071403768, expedida pela SSP/RS, e CPF no
972.142.720-91, tendo em vista o que consta no Processo no 01250.011793/2018-41 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, do Decreto no 7.983, de I de abril de 2013, bem como da lnstrugão
Normativa SEGES/MP no 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, deconente do Pregão no 14/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

1.

CúUSULA PRIMEIRA

-

OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, que
será prestado nas condiçôes estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Edital.

1.2. Este Termo de Contrato üncula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no
preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transerição.
ITEM

DESCRTçAO'

esRecrrrceçÃo

UNIDAD

QUÂNT

VALOR
ANUAL (R$)

VALOR
TOTAL (R$)

813.998,50

2.034.996,25

Und

3.587.999.61

8.9@.999.03

RI

2.034.99ô.25
8.969.999,03

R$

11.004.995,28

MET}IDA
1

ServÇo de Manúenção de
PCDs hidrolóqicas
Pecas de Reposicão

2
TOTAL Visltas
TOTAL Peças
TOTAL

VALOR

ulrrrÁRro

EDE
Msita

{RS}
175

4.651,42
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A prazo de ügência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na
data de 3011212019 e encerramento em 3010612A22, podendo ser prorogado por 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.

2.

í.1 . Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;
2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de
que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa

e motiro, por escrito, de que a Administração

mantém

interesse na realização do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para
a Administração;
2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na proÍTogação;
2.1^7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLAUSULA TERCETRA- PREçO

3.1. O wlor total da contratação, conespondente ao período de 30 (trinta) meses é de R$
1 1.004.995,28 (Onze milhões, quatro mil e novecentos e noventa e cinco reais e ünte e oito
centavos), sendo que, desse montante, R$ 2.034.996,25 (Dois milhões, trinta e quatro mil e
novecentos e noventa e seis reais e ünte e cinco centavos) se referem aos serviços a serem
prestados, enquanto que R$ 8.969.999,03 (Oito milhões, novecentos e sessenta e nove mil e
novecentos e norenta e no\,e reais e três centavos) são relativos às peças de reposiçâo a
serem fornecidas pela CONTRATADA.

3.2. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
deconentes da execução do objeto, inclusirc tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhislas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integraldo
objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos deüdos

à

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prcstados.

4. cLÁusuLA QUARTA

DoTAçÃo oRçAMENTÁRn
4.1. As despesas deconerúes desta contratagão estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na

-

classificação abaixo:
estão/U ni dade: 24A224
Fonte: 017898
Programa de Trabalho: 19.571.2040.20c8.0001
PTRES: 109555
Elementos de Despesa: 33.90.39.17 e 33.90.30.25
G
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4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), conerão à conta dos recursos próprios para áender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
Íinanceiro.

clÁusulA eutNTA - PAcAMENTo
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e

s.

demais condiçôes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo Xl da lN SEGES/MP no 512017.

6. CúUSUIE SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREçOS EM SENTIDO AMPLO
6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual
(reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Contrato.

z. cLÁusuLA sÉnMA

7.1. Será exigida

a

-

GARANT|A DE ExEcuçÃo

prestação de garantia na presente contratação, conforne regras

constantes do Termo de Referência.

8. cúusuLA otrAVA - MoDELo DE ExEcuçÃo Dos sERVtços E FtscALtzAçÃo
8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizaçâo pela
CONTRATANTE são aqueles preüstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CúUSUIE NONA - OBRIGAçOES OA CONTRATANTE E DA

CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas prcvistas no Termo
de Referência, anexo do Edital.

10.

cLÁusuLA DÉctMA - DA SUBCONTRATAçÃO

í0.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
11. CLÁUSULA DECTMA

-

pRtMEtRA

-

SANçOES ADMTNTSTRATTVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
12.

CúUSULA DÉGIMA

-

SEGUNDA

-

REscIsÃo

12.1. O presente Termo de Corúrato poderá ser rescindido:

12.1.1. porato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
Xll e XVll do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, e com es consequências indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,
anexo ao EdÌtal;
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12.1.2. amigavelmente, nos termos do art.79, inciso ll, da Lei no 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o clireito à prévia e ampla clefesa.

12.3.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de

rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda deüdos'
12.4.3. lndenizações e muhas.

13. CLÁUSULA DÉC|MA TERCETRA

-

VeORçÕeS

13.1. E vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. intenomper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos preüstos em lei.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUçÃO E DAS ALTERAçÕES
14.1. Eventuais alterações conlratuais reger-se'ão pela disciplina do art.65 da Lei no 8.666,
de 1993, bem como do ANEXO X da lN SEGES/I,IP no 05, de 2017.
14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência

não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrència de aditamentos que
modifìquem a planilha orçamentária.
14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o
prego desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de

referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de
referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitação, com üstas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXl, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto no
7.983/2013.
14.4 O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço
unitário.
14.5 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência
poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em
casos excepcionais e justificados, desde que os cus{os unitários dos aditiros contratuais não

excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto no
7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da
segunda colocada na licitação.

14.6 O serviço adicionado ao contralo ou que sofra atteração em seu quantÌtativo ou preço
deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da administração pública
divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global
contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e
respeitados os limites do previstos no g 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.
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15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais normas fedérais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposigões contidas na Lei no 8.078, de 1g90
código de Defesa do consumilJor - e noÍmas e princípios gerais dos contratos.
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16.1. lncumbirá à CONTRATANTE proüdenciar a publicação deste instrumento, por extrato,
no Diário Oficialda União, no prazo preüsto na Leino 8.666, de 1993.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA- FORO
17.1. É. eleito o Foro da Seção Judiciária de São José dos Campos para dirimir os titígios que
deconerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela

conciliação, conforme art. 55,

g?

da Lei

no 8.666193.

Para Íirmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato bi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

São José dos Campos, 30 de dezembro de 2019

GONTRATANTE:

LEAL

MORAES

do CEMADEN
CONTRATADA:

/ü
ICHELINI BELTRAME

Diretor Administrativol Reprcsentante Legal

TESTEMUNHAS:
Nome:

RG no
CPF no
Ass.:

-0

Nome
RG no

CPF no
Ass.
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