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CONTRATO� Nº 01/2017
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA ESPECIAL DE
POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS - MDH E A
EMPRESA LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES
LTDA - ME.
Processo nº 08000.038244/2017-23 

 
 

A União, por intermédio da SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS - MDH, com sede na
Esplanada dos Ministérios, Bloco “A” - Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.064.438/0001-
10, neste ato representada pela Senhora Secretária de Planejamento e Formulação de Políticas, LAURA
APARECIDA DA SILVA SANTOS, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 1.152.565, SSP/DF,
CPF nº 621.431.821-04, residente e domiciliada em Brasília- DF, consoante a competência que lhe foi
atribuída pela Portaria n.º 413, publicada na Seção 2, do Diário Oficial da União – DOU, de 25 de abril de
2017, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LIMA E SILVA SERVICOS E
TRANSPORTES LTDA - ME , inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número
20.204.491/0001-08, com sede no SHA conjunto 06, chácara 17A, lote 19, sala 03, CEP 71.996-130,
Taguatinga-DF, neste ato representada pela Senhora MARIA DO CARMO DE LIMA SILVA ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº 2.764.445 SSP/DF e CPF nº 843.931.496-53, doravante
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 08000.038244/2017-23 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 2.271, de 7 de julho de 1997, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril
de 2008 e suas alterações e a Portaria  nº 409 do MP, de 21 de dezembro de 2016, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº  01/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.         
 
 
 
1.    CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de copeiragem composto de garçons e
copeiras com fornecimento de materiais permanentes, além do fornecimento de materiais de consumo sob
demanda, por execução indireta, mediante o regime de empreitada por preço global e dedicação exclusiva da
mão de obra, com vistas ao atendimento as unidades do Ministério dos Direitos Humanos, em Brasília-DF que
serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:

 

 

ITEM CATEGORIA NÚMERO DE POSTOS

1 Copeira 09

2 Garçom 13

3 Material de Consumo Sob demanda (*)

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, após a
verificação da real necessidade e as vantagens para a Administração na continuidade do contrato, conforme
inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666, de 1993.
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.
2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.
 
3.    CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor mensal estimado da contratação é de R$ R$ 94.733,33 (noventa e quatro mil setecentos e trinta e
três reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.136.800,00 (um milhão, cento e trinta e
seis mil e oitocentos reais).
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
 
4.    CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2016, na classificação abaixo:
UG: 200263
GESTÃO: 00001
PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.2112.2000.0001
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.37
PTRES: 137047
 
4.2. No(s) exercício(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. 
 
5.    CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos
no Edital.
5.2  O pagamento das verbas destinadas ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, férias, adicional do
FGTS e aviso prévio trabalhado e indenizado do efetivo empregado da CONTRATADA lotados nos postos
contratados pela CONTRATANTE, serão depositados em conta vinculada. conforme previsto no art. 19-A
da Instrução Normativa n.º 02, de 2008 e suas alterações.
5.2.1
As provisões realizadas pela CONTRATANTE para o pagamento dos encargos trabalhistas, serão destacadas do
valor mensal do contrato e depositados em conta vinculada,
em instituição bancária oficial, bloqueada para movimentação, e aberta pela empresa contratada em seu nome.
5.3.
A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização da CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento das obrigações
mencionadas no subitem 5.2 deste Termo de Contrato..
5.4. O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes previsões:

13° salário;
Férias e abono (1/3) de férias;
Adicional do FGTS (40% + 10%) para as rescisões sem justa causa;
Impacto sobre férias e 13° salário (Grupo "A" sobre as férias e 13° salário);
Aviso-prévio trabalhado e aviso-prévio indenizado.
 

5.6.
A CONTRATANTE firmará acordo de cooperação com instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta correntevinculada.
5.6.1. Após a assinatura do acordo de cooperação, a CONTRATANTE solicitará
à instituição bancária oficial, a abertura de conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação,
no nome da empresa.
5.6.2. A CONTRATADA assinará no ato
da regularização da conta corrente vinculada, termo especifico da instituição financeira oficial que permitirá à CONTRATANTE ter acesso aos saldos e extratos,
e vincular a movimentação dos valores depositados à autorização da Administração.
5.7.
O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maiorrentabilidade.
5.8.
Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o
valor mensal a ser pagodiretamente à CONTRATADA.
5.9. O montante de que trata o aviso-
prévio trabalhado, deverá ser integralmente depositado durante a primeira vigência do presente
Contrato, devendo ser renegociado para fins de prorrogação, em conformidade com
o disposto no inciso XVII do art. 19 da IN SLTI/MPOG n° 02, de 2008.
5.10.
A CONTRATADA poderá solicitar a autorização da CONTRATANTE para utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuaisindenizações trabalhistas do empregados ocorridas durante a vigência do contrato,
nas seguintes condições:

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13° salários, quando devidos;
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3
de férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos
13° salários proporcionais, férias proporcionais e
à indenização compensatória porventuradevida sobre o FGTS, quando da demissão de empregado vinculado ao contrato;
d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e
e) no saldo restante, com a execução completa do contrato, após a comprovação,
por parte da empresa,
da quitação de todos os encargostrabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

5.10.1 
A liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigênciado contrato,
a deverá ser precedida
apresentar de documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento.
5.11.  O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à CONTRATADA,
no momento do encerramento do contrato,
na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviçocontratado.
5.12.
Os valores provisionados para atendimento destas orientações serão discriminados conforme tabela abaixo:

ITEM %

13º Salário 8,33%

Férias e Abono (1/3) de férias 12,10%

Adicional do FGTS para as rescisões sem justacausa 5%

Subtotal 25,43%

Incidência do Submódulo 4.1, sobre férias,
um terço constitucional de férias e 13º salário * 7,39% 7,60% 7,82%

TOTAL 32,82% 33,03% 33,25%
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* Quadro retirado do Caderno de Logística - Conta Vinculada - MPOG -
 Orientações básicas sobre a operacionalização da Conta vinculada nos termos do art. 19-A e Anexo VII
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 30 de abril de 2008. 
 
6.    CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
6.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado
pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no
subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADAjustificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas
apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma  estatuída no Decreto n°
2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008.
6.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio
da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos
para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os
custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
6.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
6.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos
efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da
proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
6.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente
vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou
realizado por determinação legal ou normativa;
6.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para
apresentação das propostas constante do Edital.
6.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última
repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última
repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada
ou apostilada. 
6.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual
subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da
categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não
haja prorrogação.
6.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
6.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser
pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
6.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de
mão de obra;
6.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou
normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente
vinculados ao valor de preço público (tarifa);
6.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos
sujeitos à variação de preços do mercado;
6.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou
à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de
prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores
reajustados, sob pena de preclusão. 
6.9.    Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a
repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.
6.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou
convenção coletiva. 
6.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que
não tratem de matéria trabalhista.
6.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a
comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços,
acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional
abrangida pelo contrato.
6.13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por
meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens
abrangidos, considerando-se:
6.13.1. os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
6.13.2. as particularidades do contrato em vigência;
6.13.3. a nova planilha com variação dos custos apresentados;
6.13.4. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes;
6.13.5. índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos
custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
6.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada
pela CONTRATADA.
6.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se
o seguinte:
6.14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
6.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão das próximas repactuações futuras; ou
6.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão
do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva,
ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
6.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
6.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a
partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
6.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos
ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
6.18. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.
6.19.
O contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de
sua execução, ou ainda,
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica extraordináriae extracontratual, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial, nos termos do art. 65, II, d, da Lei n.° 8.666, de 1993 e alteraçõesposteriores.
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7.    CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 56.840,00 (cinquenta e seis mil oitocentos e
quarenta reais), correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias,
observadas as condições previstas no Edital. 
7.1. A garantia prevista em edital somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim
do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas
verbas trabalhistas, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.
02, de 2008, observada a legislação que rege a matéria.
 
8.    CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. 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.
 
9.    CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
 
10.    CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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 prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
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 possível, 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.    CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. 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.    CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2. 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.
13.3. 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 nº 10.520, de 2002, Portaria MP nº 409, de 21 de dezembro de 2016 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 princípios 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 o da
Seção Judiciária do Distrito Federal - Brasília-DF.
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado e disponibilizado por meio
eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes. 
 
 

documento assinado eletronicamente documento assinado eletronicamente
LAURA APARECIDA DA SILVA SANTOS MARIA DO CARMO DE LIMA SILVA

Secretária de Planejamento e Formulação de Políticas Lima e Silva Serviços e Transportes Ltda - ME

 
 
 

TESTEMUNHAS:

 

NOME: (documento assinado eletronicamente) NOME: (documento assinado eletronicamente)

 
 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO CARMO DE LIMA SILVA, Usuário
Externo, em 21/08/2017, às 17:13, conforme o § 2º do art. 12 da Medida Provisória nº 2.200-
1/2001.
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Documento assinado eletronicamente por Laura Aparecida da Silva Santos , Secretário(a) de
Planejamento e Formulação de Políticas , em 21/08/2017, às 17:23, conforme o § 2º do art. 12
da Medida Provisória nº 2.200-1/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br informando o
código verificador 4948729 e o código CRC 568B264B 
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site http://www.justica.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.
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SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVIÇO Nº 2017/000123 (Contratação na mo-
dalidade Produto) - Signatários: Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - Projeto PNUD BRA 13/017 - "Proteção integral
dos direitos da criança e do adolescente fortalecida" e Joacy de Deus
Pinheiro, portador do CPF nº 803.684.923-20.Para elaborar diagnós-
tico das ações de enfrentamento das violências contra crianças e
adolescentes apoiadas pelo governo federal em estados e municípios.
Valor Total: R$ 104.160,00 (cento e quatro mil cento e sessenta
reais).Vigência: 31/07/2017 a 31/07/2018. Assinaturas: Didier Tre-
bucq, Diretor de Pais do PNUD, em resposta à solicitação da Agência
Executora, como contratante e Joacy de Deus Pinheiro, como con-
tratado.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS DE
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2017 - UASG 200263

Nº Processo: 08000038244201723. PREGÃO SISPP Nº 1/2017. Con-
tratante: SECRETARIA DE POLITICAS DE -PROMOCAO DA
IGUALDADE RACIAL. CNPJ Contratado: 20204491000108. Con-
tratado : LIMA E SILVA SERVICOS E -TRANSPORTES LTDA -
ME. Objeto: Contratação de serviços de copeiragem composto de
garçons e copeiras com fornecimento de materiais permanentes, além
do fornecimento de materiais de consumo sob demanda e dedicação
exclusiva da mão de obra, para atender as unidades do Ministério dos
Direitos Humanos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, da Lei nº 10.520, do Decreto nº 2.271,e IN SLTI/MPOG nº
2 e suas alterações. Vigência: 21/08/2017 a 20/08/2018. Valor Total:
R$1.136.800,00. Fonte: 100000000 - 2017NE800013. Data de As-
sinatura: 21/08/2017.

(SICON - 22/08/2017) 200263-00001-2017NE800026

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO

1) ESPÉCIE: Termo de Autorização;
2) PROCESSO nº 00058.088200/2014-24;
3) AUTORIZADORA: A União, por intermédio da Agência Nacional
de Aviação Civil - ANAC;
4) AUTORIZATÁRIO: Aeroclube de São João Nepomuceno, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 20.436.861/0001-24;
5) OBJETO: exploração do aeródromo civil público denominado "Se-
bastião Carlos Leite", localizado na Rua João Carvalheiro, S/N, bairro
Santa Rita, CEP 36.680-000, São João Nepomuceno/MG;
6) DATA DE ASSINATURA: Brasília, 15 de agosto de 2017;
7) VIGÊNCIA: o Termo de Autorização não terá vigência sujeita a
termo final, extinguindo-se somente nos casos previsto no Capítulo
VI do Termo assinado;
8) SIGNATÁRIOS: Clarissa Costa de Barros, Superintendente de
Regulação Econômica de Aeroportos; e Haroldo Nicodemos Barbosa
de Castro, representante da associação civil Aeroclube de São João
Nepomuceno.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2017 UASG 113214

Nº Processo: 00058502493201717 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para eventual contratação de empresa para forne-
cimento de solução de comunicação sem fio (Wi-Fi). Total de Itens
Licitados: 00005. Edital: 23/08/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00
às 17h00. Endereço: Scs Q. 09, Lote C, Torre a - Ed. Parque Cidade
Corporate BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/113214-05-17-2017. Entrega das Propostas: a partir
de 23/08/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 06/09/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRUNO SILVA FIORILLO
Pregoeiro

(SIDEC - 22/08/2017) 113214-20214-2017NE800275

A Comissão se pronunciou quanto ao citado Recurso e pos-
teriormente o submeteu ao Superior Hierárquico, que, com respaldo
em Parecer Jurídico, acompanhou a decisão da Comissão, não aco-
lhendo o referido Recurso e mantendo a declaração da empresa ADE-
QUAR CONSTRUÇÕES LTDA como vencedora do certame lici-
tatório epigrafado conforme publicado no Diário Oficial da União em
25/7/2017. Na forma da Lei, os autos do Processo encontram-se à
disposição dos interessados.

Salvador, 22 de agosto de 2017.
ALEXANDRE ABREU TRANZILLO
p/Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2017

Objeto: Contratação de serviços de manutenções preventiva e cor-
retiva nas instalações prediais, no sistema rodoviário interno, pátios e
esplanadas, com reposição de materiais, do Porto Organizado de Sal-
vador, localizado no município de Salvador - BA, conforme Caderno
de Encargos e Especificações Técnicas. O objeto foi adjudicado à
empresa CONTRATE ENGENHARIA LTDA. EPP,, CNPJ nº
07.323.910/0001-54, que apresentou proposta no valor global de R$
1.533.700,00 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil e setecentos
reais). O certame licitatório foi homologado. Na forma da Lei, os
autos do Processo encontram-se à disposição dos interessados

Salvador, 22 de agosto de 2017.
ALEXANDRE ABREU TRANZILLO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Contrato nº 20/2017. CONTRATANTE: Companhia Docas
do Ceará. CONTRATADA: BAUHAUS DO BRASIL LTDA. RE-
SUMO DO OBJETO: Aquisição e instalação de módulos de ins-
talações sanitárias para os trabalhadores avulsos. FUNDAMENTO:
No Processo Administrativo nº 20161254, na Resolução DIREXE nº
155/2017, datada de 25/07/2017 e na Lei 8.666/93. VALOR: R$
67.733,00. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias contados a partir da
emissão da Ordem de Fornecimento. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº: 20161254. DATA DE ASSINATURA: 17/08/2017.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: 1o- Termo Aditivo ao Contrato Operacional nº 32/2016.
CONTRATADA: LÍDER CONTROLE AMBIENTAL LTDA ME.
CONTRATANTE: Companhia Docas do Ceará. RESUMO DO OB-
JETO: Prorroga-se o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses
e repactua-se o valor global do contrato de R$ 83.000,00 para R$
79.500,00. FUNDAMENTO: Processo nº 20160223-2, na Resolução
da DIREXE nº 161/2017 de 25/07/2017 e na Lei 8.666/93. PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 20160223-2. DATA DE ASSINA-
TURA: 03/08/2017.

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 10/2017 UASG 399005

Nº Processo: 1314/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa especializada em prestação de serviço de locação de equi-
pamentos de radiocomunicação, incluso na locação os serviços de
fornecimento dos equipamentos e seus acessórios, instalação técnica,
manutenção preventiva e corretiva, licenciamento de frequências e
estações junto a anatel (agência nacional de telecomunicações), quan-
do necessário, e atendimentos emergenciais pelo período continuo de
12 (doze) meses, para uso da guarda portuária dos portos e terminais
e nas atividades operacionais das administrações portuárias admi-
nistradas pela Companhia Docas do Pará CDP. Total de Itens Li-
citados: 00001. Edital: 23/08/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às
17h00. Endereço: Av. Presidente Vargas Nº 41 - Centro Campina -
BELEM - PA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/399005-
05-10-2017. Entrega das Propostas: a partir de 23/08/2017 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/09/2017
às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
e seus anexos.

(SIDEC - 22/08/2017) 399005-39814-2017NE249400

PREGÃO Nº 11/2017 UASG 399005

Nº Processo: 1397/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços
para aquisição de uniforme para os integrantes da guarda portuária da
companhia docas do pará CDP, para um período de 12 (doze) meses de
acordo com termo de referência e demais condições estabelecidas no edi-
tal e seus anexos Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 23/08/2017 de
08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Presidente Vargas Nº
41 - Centro Campina - BELEM - PA ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/399005-05-11-2017. Entrega das Propostas: a partir de
23/08/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Pro-
postas: 05/09/2017 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: Editais e anexos

CLAUDIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
Pregoeiro

(SIDEC - 22/08/2017) 399005-39814-2017NE242200

.

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Delegação nº 10/2017, celebrado
entre a União, representada pelo Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil, e o Estado da Bahia. OBJETO: Delegação da ex-
ploração do Aeroporto de Ilhéus/Bahia - Jorge Amado (SBIL), lo-
calizado no Município de Ilhéus - BA, com a seguinte localização
geográfica: 14º48'54" S / 39º02'00" W. PROCESSO:
00055.000410/2016-91. RECURSOS: Não implica em repasse de re-
cursos. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21, inciso XII, alínea "c" da
Constituição Federal, artigo 36, inciso III da Lei nº 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, e artigo 57, parágrafo único, inciso VII da Medida
Provisória nº 782, de 31 de maio de 2017. DATA DA ASSINATURA:
22/08/2017. VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura, com eficácia
legal após a publicação deste extrato. PRAZO: 35 anos, impror-
rogável. SIGNATÁRIOS: pela União, Maurício Quintella Malta Lessa
- Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, e, pelo
Estado da Bahia, Marcus Benício Foltz Cavalcanti - Secretário de
Infraestrutura.

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 99042/2017 UASG 390015

Número do Contrato: 99040/2015.
Nº Processo: 99-156051/AG.
INEXIGIBILIDADE Nº 79902/2015. Contratante: MINISTERIO
DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIACAO CIVIL. CNPJ Con-
tratado: 04078456000125. Contratado : SOPHO BUSINESS COM-
MUNICATIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS L. Objeto: A
UNIÃO, representada pelo Inventariante da extinta Rede Ferroviária
Federal S.A. - RFFSA, comunica a prorrogação por 12 meses do
contrato em epígrafe, referente a prestação de serviços de manutenção
e assistência técnica de centrais telefônicas. Administração Geral -
AG. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Art. 57, Inc. II. Vigência:
28/07/2017 a 28/07/2018. Valor Total: R$41.056,80. Fonte:
100000000 - 2017NE800241. Data de Assinatura: 26/07/2017.

(SICON - 22/08/2017) 390015-00001-2017NE000001

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 20/2017

Registro de Preços para eventual aquisição de 361 (trezentos e ses-
senta e um) coletes à prova de balas. Vencedora: COPLATEX IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. Valor Global R$
298.710,11(duzentos e noventa e oito mil, setecentos e dez reais e
onze centavos.

ADÃO CABRAL FORMIGA
Pregoeiro

(SIDEC - 22/08/2017) 393001-39250-2017NE800152

UNIDADE REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 25/2017 UASG 393092

Nº Processo: 50520005167201712 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para a prestação de serviços téc-
nicos de manutenção preventiva e corretiva, sem dedicação exclusiva
de mão de obra, das instalações prediais ocupadas pela Unidade
Regional do Rio Grande do Sul da Agência Nacional de Transportes
Terrestres URRS/ANTT, em Porto Alegre/RS, com fornecimento de
todos os materiais e peças através de reembolso, exceto de Materiais
Básicos, conforme especificações e condições gerais contidas no Ter-
mo de Referência, Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00004.
Edital: 23/08/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. En-
dereço: Avenida Ipiranga, 2897 Bairro Santana PORTO ALEGRE -
RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/393092-05-25-
2017. Entrega das Propostas: a partir de 23/08/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/09/2017 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ADAO CABRAL FORMIGA
Pregoeiro

(SIDEC - 22/08/2017) 393001-39250-2017NE800152

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO
DA BAHIA

AV I S O
TOMADA DE PREÇOS No- 4/2017

A Comissão Julgadora do procedimento licitatório acima epi-
grafado torna público, nos termos da Lei n.º 8.666/1993, o resultado
do julgamento do Recurso Administrativo e Hierárquico interposto
pela empresa MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA.
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