
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE CONTRATO

(PROCESSO N' 09013.0001 49/201 9-32)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ENGENHARIA N' 21/2020, QUE
FAZEM ENTRE SI O MINISTERIO DAS
RELAÇÕES EXTERIOjiES E A EMPRESA
OVER ELEVADORES LTDA EPP

A União, por intermédio do MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, com sede na

Esplanada dos Ministérios, Bloco "H", em Brasília - DF, CNPJ/MF n.' 00.394.536/0006-43,

neste ato representado pela Coordenadora-Geral de Infraestrutura Larissa Lama Lacombe,
nomeada pela Portaria n' 214, de 12 dejunho de 2020, publicada no l)OC/de 15 dejunho de
2020, portadora da matrícula funcional n' 15 1 6062, doravante denominada CONTRATANTE,
e OVER ELEVADORES LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n' l0.629.386/0001-59.

sediada na QS 07, Praça 600, Lote 03, Aguas Claras, Brasília/DF, CEP 72030-170, doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Paulo Renamo Teixeira, portador
da Cédula de Identidade n' 891 00581-2, expedida pelo CREA-D/RJ e CPF n' 732.758.327-00,

tendo em vista o que consta no Processo n' 09013.000149/2019-32 e em observância às
disposições da Lei n' 8.666, de 21 dejunho de 1993, da Lei n' l0.520, de 17 dejulho de 2002,
do Decreto n' 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instrução Normativa SEBES/MP n'
5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do

Pregão n' 3/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

(

1. CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO
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1 .1. 0 objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia,

que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais

documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital

1 .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identiâlcado no

preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 27/07/2020 e

encerramento em 27/07/202 1 , podendo ser prorrogado 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 .1 . Esteja fonnalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem
natureza continuada;(
2.1.2. Sejajuntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Sejajuntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração
mantém interesse na realização do serviço;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administração;

2.].5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na
prorrogação;

2.1.6. Sdacomprovado que o contratado mantém as condições iniciais de

habilitação.

C
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3. 1 . O valor total da contratação é de R$ 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos reais)

FabricaçãoDescrição

Manutenção mensal Atlas

Schíndler
Reposição de peças

Manutenção mensal

Thyssenkrupp
Reposição de peças

VALOR TOTAL AN UAL

Valor R$

l o.100,00

7.500,00#

25.550,00

5.550,00#

Valor R$

1 7.600,00

3 1 .100,00

48.700,00
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#Valores estimados, variáveis durante a execução contratual em razão da demanda por peças
confonbe o Termo de Referência.

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, bem como taxas de

l icenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do olãeto da contratação.

C

3.3. Em razão da natureza variável do quantitativos do item 2, a saber, reposição de peças,
o valor acima é meramente estimativa, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços e6etivamente prestados.

4 CI,ÁUSUI,A 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 2020, na
classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 240300/0000 1

Fonte: 0 1 00

C Programa de Trabalho: 07. 1 22.0032.2000.000 1

Elemento de Despesa: 339039/ 339030

Notas de Empenho: 2020NE800 114/ 2020NE80011 5

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 Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n'
5/2017
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6. CLÁUSULA SEXTA REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual
(real unte em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras
constantes do Termo de Referência.

8.CLÁUSULA OITAVA MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO

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 fiscalização

pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

C

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 DA SUBCONTRATAÇÃO

1 0. 1 . Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

( 11. CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

1 1 .1 . As sanções relacionadas à execução do.contrato são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1 .1 . por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos
incisos l a Xll e XVll do art. 78 da Lei n' 8.666, de 1993, e com as consequências

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prquízo da aplicação das sanções previstas
no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.] .2. amigavelmente, nos termos do art. 79, incisa 11, da Lei n' 8.666, de 1993.
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12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

1 2.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de ] 993.

1 2.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

1 2.4.1 . Balanço dos eventos contratuaisjá cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentosjá efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

(

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA VP,cArnE.s

1 3. 1 . É vedado à CONTRATADA

13.1.1. caucionar ou utilizar este Tenho de Contrato para qualquer operação
financeira;

1 3.1 .2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

( 14.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS
ALTERAÇOES

14.1 . Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n'
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n' 05, de 2017.

1 4.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência

não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que
modifiquem a planilha orçamentária.

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços,

o preço 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 vistas a garantir o equilíbrio económico-financeiro do

Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União

Modelo de Contrato: Serviços comuns de engenharia provenientes de pregão presencial/eletrõnico

Atualização: Dezembro/2019



MINISTERIO DAS RELAÇOES EXTERIORES

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA

1 7.1 . E eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir os litígios que decorrerem

da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação,
conforme art. 55, g2' da Lei n' 8.666/93.

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

Brasília, 24 de julho de 2020

iàa Lacombe
Coordenadora-Geral de Infraestrutura

, . $1ê.%ozü

C
Paulo Renato Teíxeira

CPF n' 732.758.327-00
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