
TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAçÃO DE SERVIÇO DE
ENGENHARIA NO 0212019, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA
CIÊNCA, TECNOLOGIA,
rNovAÇoES E COMUNTCAÇöES
(MCTTC) E DO CENTRO NACTONAL
DE MONITORAMENTO E ALERTAS
DE DESASTRES NATURAIS
(CEMADEN)EAEMPRESAHC
SERV|ÇOS E PROJETOS
LIMITADA - ME.

A União, por intermédio do MtNlsrÉRlo DA ctÊNClA, TECNoLoGIA,
INOVAçÖES E COMUNICAÇÖES (MCTIC) C dO CENTRO NACIONAL DE
MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN),
com sede na Estrada Doutor Altino Bondesan, 500, Distrito de Eugênio de
Melo (Rodovia Presidente Dutra, km 137,8) - prédio do CEMADEN, cEp
12247-016, na cidade de são José dos campos, Estado de são paulo,
inscrito(a) no CNPJ sob o no 01.263.896/0026-12, neste ato representado
pelo sr. osvALDo LUlz LEAL DE MORAES, nomeado pera portaria no
998, de 05 de junho de 2015, publicada no Diário oficial da uniäo (Dou) n"
105, seção 02, página 01, do dia 05 de junho de 2015, inscrito no cpF no
285.437.260-34, portador da carteira de ldentidade no 010.0s2.247-gs,
expedida pela ssP/RS, doravante denominada CONTRATANTE, e a Hc
sERVIços E PROJETOS LIMITADA - ME inscrita no cNpJ/MF sob o no
28.104.42510001-60, sediada na Rua lbirité, 1430 - Bairro Alvorada, em
Divinópolis/MG, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pela Sra. MARINA NovAES LopES, portadora da Carteira de
ldentidade no 21.635.,552/MG, expedida pela SSP/MG, e CpF n9
065.870.861-95, tendo em vista o que consta no processo no
01242.00009112019-11 e em observância às disposições da Lei no g.666, de
21 dejunhode 1993, da Lei no 10.s20, delT de jurho de2002,do Decreto no
7.983, de I de abril de 2013, bem como da lnstrução Normativa sEGES/Mp
no 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de
contrato, decorrente do Pregäo no 0312019, mediante as cláusulas e
condiçöes a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. o objeto do presente instrumento é a contrataçäo 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.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos,
identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - UGÊNCIA
2'1. O prazo de vigência des-le Termo de Contrato é aquele fixado no Edital,
com início na data de 1+ I W 12019 e encerramento em 1? t 1Ð- tzol9.
2.1 1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as
despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31
de dezembro, para fins de inscriçäo em restos a pagar, conforme orientação
Normativa AGU n'39, de 1311212011.

2.2. A execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias a partir da
assinatura do contrato, cujas etapas observarão o cronograma fixado no
Termo de Referência.

2.2.1. o prazo de execução deste contrato é de 02 (dois) meses, contados a
partir do marco supra referido.

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será
precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro,
bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a
celebraçäo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do prócesso
administrativo.

3. CLÁUSULA TERCETRA - PREçO
3.1. O valortotal da contratação é de R$ 65.500,00 (Sessenta e Cinco Mil e
Quinhentos Reais)

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 licenciamento, administração, frete, seguro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da Contratação.

4. cLÁusuLA QUARTA - DorAçÃo oRçAMENTÁR|A
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da u;niao, para o
exercício de 2019, na classificação abaixo:

Gestão/U n idade: 240224
Fonte: 0100
Programa de Trabalh o: 19.571.2040.20G8.0001
Elemento de Despesa: 33.g0.3g.16
Pl: 1 9.571 .2040.20c8.0001

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correräo à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no
inÍcio de cada exercício financeiro.
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5. CLAUSULA 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 Añexo Xl da
lN SEGES/MP no 5/2017.

6. CLÁUSULA 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 repactuaçäo) são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este contrato.

7. cLÁusuLA sÉTtMA - GARANT|A 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
FrscALtzAçÃO

8.1. o modelo de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA, os materiais que seräo empregados, a disciplina do
recebimento do objeto e a fiscalização pela coNinnrRrurE são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA
CONTRATADA

OBRIGAçÖES DA CONTRATANTE E DA

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

10. cLÁusuLA DÉC|MA - DA SUBCONTRATAçÃO

10.1. Näo será admitida a subcontrataçäo do objeto licitatório

11. CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - SANçÖES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sançöes relacionadas à execuçäo do contrato são aquelas previstas
no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - RESGISÃO

12.1 o presente Termo de contrato poderá ser rescindido:
12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administraçäo, nas situaçöes previstas
nos incisos I a Xll e XVll do art. zB da Lei no g.666, de 1g-93, e com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
das sançöes previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
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12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 7g, inciso il, da Lei no g.666, de
1 993.
12.2. Os casos de rescisäo contratual seräo formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso
de rescisäo administrativa prevista no art. TT da Lei no 8.666, de 19g3.
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 devidos;
12.4.3. lndenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉC|MA TERCE¡RA - VEDAçöES
13.1. Ê. vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de contrato para qualquer operação
financeira;
13.1.2. interromper a execuçäo dos serviços sob aregaçåo 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 alteraçöes contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65
da Lei no 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da lN SEGES/Mp no 0S,
de 2017.

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global
de referência näo 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
licitaçäo, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao arl.37, inciso XXl, da constituição Federal e aos arts. 14 e
15 do Decreto no 7.98312013.

14.4. o contrato será reaìizado por execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço global.

14.5. A assinatura do presente contrato implica a concordância da
Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento
convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais
alegaçöes de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos,
plantas, especificaçöes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, ll, do Decreto no r.gg3lz013.
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15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1 os casos omissos serão decididos pela coNTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei no 9.666, de 1gg3, na Lei no 10.520, oé zooz edemais normas federais apricáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposiçÕes contidas na Lei no g.07g, de 1gg0 - código de óefesa do
consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

r 6. cLÁusuLA DÉC|MA SEXTA - puBLtcAçAO

16.1 . lncumbirá à coNTRATANTE providenciar a publicaçäo deste
instrumento, por extrato, no Diário oficial da uniäo, no prazo preúisto na Lei
no 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO
17.1. É. eleito o Foro da seção Judiciária de são José dos campos - Justiça
Federal para dirimir os litígios que decorrerem da execuçäo deste Termo de
contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 5s,
$2o da Lei no 8.660/93.

Para 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.

Säo José dos Campos, 1? O"JU,vho de 2019

OSVALDO MORAES
Di CEMADEN

Representa legal da CONTRATANTE

M
MARIN A NOVAES LOPES

Sócia Administradora
Representante legal da HC serviços e projetos Limitada - ME
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