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TERMO DE CONTRATO Nª 09í2019

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERWÇOS N' 091'2019. QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIÃO. POR INTERMEDIO DO MINISTÉRIO DA
CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÓES E
COMUNICAÇÓES [MCTIC] E DO CENTRO NACIONAL
DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES
NATURAIS [CEMADEN] E A EMPRESA R.I.
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA.

A União. por intemédio do MINISTÉRIO DA CIENCIA. TECNOLOGIA, INOVAÇÓES E
CDMUNICAÇÓES (MCTIC) e do CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS
DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN), com sede na Rodovia Presidente Dutra km 137,8, Estrada
Doutor Altino Bondesan. 500, Distrito de Eugénio de Melo - São José dos Campos, SP, CEP: 12,247-
016, insoritc no CNPJ sob a nº 01.263,89630026-12, neste ato representado pelo seu Diretor.
Senhor OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES, nacionalidade brasileira, inscrito no CPFIMF sob o
n.º285.437.260—34. portador da Cadeira de Identidade RG n." 010.052.247-85, expedida peía SSPIRS,
designado pela Portaria n.“ 998. de 05 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial da União (DOU),
Seção 02, página 01, do dia 05 de junho de 2015 e apostilada pela Portaria nº 5197!2016!SEI-MCTIC. de
14 de nombm de 2016, publicada no Boletim de Serviço nn 21-A. de 14 de novembro de 2016 e no
exercício regular da competência que lhe foi delegada pela Postada nº 5.141. de 14 de novembro de
2018. publicada no Diário Oficial da União nº 219, Seção I, de 16 de nuvem bro de 2016 e pela Portaria nº
463. de 26 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial da União (DOU), Seção 01, de 29 de junho de
2015. doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa RJ. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
LUBRIFICANTES LTDA, inscrito no CNPJIMF sob o nº 20.75235130001-71, sediada na Avenida Brasil,
nª 200, Bairro: Vira Antonio Augusto Luiz, Cidade: CaçapavaISP — CEP: 1223-020. doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. RODRIGO FERREIRA, casado, portador da
Carteira de Identidade nº 32.357,073-2, expedida pela SSPISP & CPF nº 259.800,738-76. tendo em vista
o que consta no Processo nº 01242.000308I2019-93 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 9.507, de 21 de
setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGESIMP nº 5, de 26 de meio de 201? e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato. decorrente do Pregão Eletrônico nº 0912019, mediante
as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
empresa especializada para pmstação de serviços de manutenção, preventiva e correiiva, emu
fomacimento de peças originaisfgenuínas ou similares de igual qualidade ou superior para
reposição. em viaturas leves e pesadas, e seus implementos, para atender a frota pertencente ao
Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN, que serão prestados nas
condições estabelecidas no Termo de Referência. anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato víncula-se ao Edita! do Pregão, Edentfficado no preâmbulo & à 'r—o asta
vencedora. independerrtemente de transcrição. '
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1.3. Objeto da contratação:

1.3.1. A licitação será fomada por vários grupos, fon-nados por um ou mais itens, conforme tabela
constante do Termo de Referência, cujos lances serão ofertados considerando o menor preço
homemfhora sobre os serviços de manutenção e o maior desconto sobre o material (peças,
acessórios, componentes efou materiais). devendo o licitante oferecer proposta para todos os
Itens que o compõem.

 

GRUPO 4 - PEÇAS E MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA CITROEN - Cªl

 

 

LOUNGE e JUMPER

PREÇO MÉDIO TOTAL
. | . . . Valnr

hem Especilícação de Mateus! Unid. Q1de Vr Referência Mªcªu:; ) Estimado

" “ Total (R$)
 

Fomecimento de peças para a

execução de serviço de

manutenção preventiva e
? corretiva em viaturas leves - Un 12.000 1,00 24 9.120,00

CITROEN, com descºnto
sobre a tabela de preços da

montadora.   
Valor Hora

Item Especificação do Serviço Unid. Qtde Médlo Unitário Valer Estimado Total (R$)

(REL
 

Serviço de manutenção
preventiva e corretiva

em viagra; lgvgg -

8 CITROEN, da frota de

veículos do CEMADEN,

constantes da Lista de Tempo

Padrão da montadora,

Hora de
. 230 83.21 [9.139,90

Serwço     
    VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO 04 R$ 28.259,90
 

CLÁUSULA SEGUNDA _ VIGENCIA

2.1] 0 520030dewªência deste Termo de Contrato e' uele fÉago no EdilaI, com início na data de
&. !...Eu .. & encanamento em "qu.."! podendo ser prorrogado por

interesse das partesaté o limite de 60 (sessenta) mesas, desde que haja autorização formal da

auton'dade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1 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 discarra sobre a execução do contrato, com infomações de que os

serviços tenham sido prestados regulamenta;
2.1.4 Seia juntada justificativa e motivo, por escn'to, da que a Administração mantém interesse na

realização do serviço;

2.1.5 Seia comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantaiusod)para &!
Admlnlstração.

2.1.6 Hale mamfestaçao expressa da conzratada Informando o interesse na prorrogação;
2.13 Seia comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. ; A;;
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CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO

3.1. Em relação ao item ímpar 07. a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela axecuçãa do objeto
dasta Contrato, 0 valor global estimado de R$ 9.120,00 (nove mil & cento e vinte reais), considerando o
desconto oferecido.

3.2. Em relação ao item par 08, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto
deste Contrato, 0 valor mensal estimado de R$ 19.139,90 (dezenove mil, cento e trinta e nove reais e
noventa centavos). perfazendo a valor global da presente contratação de R$ 28.259,90 (Vinte e oito mil,
duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).

3.3. Os percentuais aplicados no presente contrato são os seguiMes;

3.3.1. Desconto sobre os produtos:
3.3.1.1. Grupo 04 — 24%;

3.4. No valor acima estão induídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos eiou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
nasais e comerciais incidentes. taxa de adminisíração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

3.5. O valor acima é meramente estimativo. de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

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 2019. na classmcação abaixo:

GeslãDIUnidade: 240224
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 19.571 .2040.20GB.0001
Elemento de Despesa:
Item ímpar 0? - 32.90.39 — Fornecimento de peças
Item par 08 - 3330.39.19 — Serviço de manutenção

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.

CLÁUSULA QUINTA — PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA & demais condições a ele referentes encontram-se
dennidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGESIMP nº 0512017.

CLÁUSULA SEXTA — REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabeiecidas nu Tema de
Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA _ GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presenta contratação, conforme regras
Termo de Reíerência.
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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 riacalizaçãu pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência,
anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA — OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

CLÁUSULA DÉCIMA — SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERRA - RESCISÃO

11.1 0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11 .1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII

do 311 73 da Lei nº 8.666. de 1993. e com as consequências indicadas no art. 50 da mesma Lei. sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Ed'rlal;

11.1.2. amigavelmente. nos termos dº art, 79, inc'rso Il, da Lei nº 8.666, de 1993.

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. ?? da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4 O termo de rescisão, sempre que possível. será precedida:

a) Balanço dos eventos contratuaia iá cumpridos ou parcialmente cumpridos:
b) Reªção dos pagamentos já efetuados & ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÓES

12.1 É vedada à CONTRATADA:

&) Cauciunar ou utilizar este Termo de Contrato para quaiquer operação Hnanceira.
b] Interromper & execução dos senriços sob alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — ALTERAÇÓES

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ãu pela disciplina do art. 55. da Lei 8.6661199
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13.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se Hzerem nacessáríos. 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 inicia! atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE. segundo as disposições comidas na
Lei nº 8.656, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis &,

subsidiariamente, nnn-nas & princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirà & CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666. de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1. O Fom para solucionar os litígios que decorreram da execução deste Termo de Contrato será o
da Seção Judiciária do Município de São José dos CamposíSP - Justiça Federal.

Para Hrmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi iavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que. depois de lido e achado em ordem, vai assinado petas contratantes.

São José dos Campos. SPD'gdem de 2019.
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