27/07/2018

:: SEI / MD - 1122810 - Contrato ::

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
GERENCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

PROCESSO No 60585.000161/2018-39

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
024/2018-MD, QUE FAZEM ENTRE SI
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO
MINISTÉRIO
DA
DEFESA
(DEADI/MD) E A EMPRESA IMPÉRIO
DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES
EIRELI.
A UNIÃO, entidade de direito público interno, por intermédio do MINISTÉRIO DA DEFESA
(MD)/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA (DEADI), com sede na Esplanada dos
Ministérios, Bloco “Q”, na cidade de Brasília-DF, CEP 70049-900, CNPJ nº 03.277.610/0001-25, neste
ato representado pelo Diretor do Departamento de Administração Interna da Secretaria de Orçamento
e Organização Institucional, Senhor ADRIANO PORTELLA DE AMORIM, nomeado pela Portaria nº
2.083/Casa Civil, de 25/10/2016 (publicada no DOU n° 206, de 26/10/2016), delegação de competência
advinda da Portaria nº 101/SEORI/SG, de 16/3/2016 (publicada no DOU n° 57, de 24/3/2016) e Portaria
nº 1.532/MD, de 29/5/2012 (publicada no Boletim de Pessoal e Serviço do MD nº 022, de 1º/6/2012), CPF
nº 012.201.397-26, portador da Carteira de Identidade n° 1648897 – SSP/DF, residente e domiciliado nesta
Capital, doravante denominada CONTRATANTE, e a EMPRESA IMPÉRIO DOS EXTINTORES E
CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.816.681/000101, sediada na ADE
Conjunto 20, Lote 18, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71989-300, doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Senhor PEDRO VANDRÉ AMARAL SANTANA, brasileiro, empresário,
portador da Carteira de Identidade nº 1.377.197, expedida pela SSP/DF, e CPF nº 619.138.631-15, tendo
em vista o que consta no Processo nº 60585.000161/2018-39 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 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da e da Instrução Normativa SEGES/MP nº
5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº
17/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa
especializada na prestação de serviço continuado de manutenção dos equipamentos de combate a incêndio
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e recarga de extintores, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
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

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

UND

QTD

VALOR
TOTAL

1

MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE
INCÊNDIO. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA CONFORME
ANEXO I DO EDITAL.

UN

1

R$
20.048,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de 23/07/2018 e encerramento em
22/07/2019, podendo ser prorrogado por interesse do Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses,
desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
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;
2.1.4. A Contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação;
2.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
2.2.1. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os
serviços tenham sido prestados regularmente;
2.2.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;
2.2.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;
2.2.4. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e
2.2.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
2.2.6. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2.7. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$ 20.048,00 (vinte mil e quarenta e oito 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, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
no orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 52101 - Ministério da Defesa;
Programa de Trabalho: 05.122.2108.2000.0001 – Administração da Unidade;
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Elemento de Despesa: ND 33.90.39 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data de
certificação do recebimento do serviço (entrega/disponibilização da apólice), a cargo do setor responsável
pela fiscalização (COSER), por meio de Ordem Bancária (OB), para crédito em banco, agência e conta
corrente indicadas pela Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras da
OB/Fatura.
5.2 - Os pagamentos decorrentes de despesas, cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso
II do art. 24 da Lei nº8.666/1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da nota fiscal, nos termos do § 3º, do art. 5º da Lei nº 8.666/1993.
5.3 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na
nota fiscal apresentada.
5.4 - Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.5 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
5.6 - Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
5.7 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.
5.8 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
5.9 - Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.
5.10 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
5.11 - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF.
5.12 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.12.1 - A Contratada, regularmente optante pelo Simples Nacional, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada Lei Complementar
nº 147/2014; e no Decreto nº 6.204/2007.
5.13 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um
ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA.
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA
7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 1.002,40 (um mil e dois reais e quarenta
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias,
observadas as condições previstas no Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos previstos no item 3.1 do
Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
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
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.
9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do serviço, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis na forma prevista na Lei nº 8.666/93; e na IN nº 07/SEORI/SG/MD/2013,
procedendo ao atesto da respectiva nota fiscal/fatura, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem
necessárias, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.
9.3. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção, garantindo-lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa.
9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no
edital e seus anexos.
9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada,
em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da Instrução Normativa (IN) nº 05/2017.
9.6. Relacionar-se com a Contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada.
9.7. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao bom desempenho das atividades.
9.8. Nomear o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, o qual deverá
documentar as ocorrências havidas.
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9.9. Atestar o recebimento dos serviços contratados, após verificação das especificações, rejeitando o que
não estiver de acordo com o este TR, por meio de notificação à Contratada.
9.10. Efetuar os pagamentos à Contratada na forma e nos prazos previstos neste TR, após o cumprimento
das formalidades legais.
9.11. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste TR.
9.12. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido provisoriamente
com as especificações constantes deste TR e a proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
9.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente TR, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
9.14. Responder pelas consequências de suas ações ou omissões.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Assumir inteira responsabilidade pela execução do serviço especificado neste TR, de acordo com as
condições nele estabelecidas, e conforme sua proposta comercial.
10.2. Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários
no produto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
10.3. Sujeitar-se à fiscalização da COSER quanto ao acompanhamento do cumprimento das obrigações
pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem como atendendo às reclamações
consideradas procedentes.
10.4. Não transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigações vinculados à contratação que será
formalizada com o DEADI, por meio de assinatura do Contrato.
10.5. Honrar sua proposta de preço e manter as condições habilitatórias que lhe garantiram a vitória no
certame, de modo a não frustrar a licitação, sob pena de aplicação das sanções administrativas previstas na
legislação em vigor.
10.6. Responder por perdas e danos que vier a sofrer a AC/MD ou terceiros, em razão de sua ação ou
omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeito, garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação aplicável.
10.7. Responsabilizar-se pelo serviço até o efetivo recebimento por parte da COSER, adotando todas as
medidas julgadas cabíveis, inclusive as que se referem à segurança e ao transporte até o local de entrega,
arcando, dessa forma, com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento de suas
obrigações, sem qualquer ônus adicional para a AC/MD.
10.8. Submeter à aprovação do DEADI toda e qualquer alteração ocorrida nas especificações, em face de
imposições técnicas, de cunho administrativo legal.
10.9. Assumir o ônus decorrente de todas as despesas, tributos, contribuições, fretes, seguros e demais
encargos inerentes à prestação do serviço.
10.10. Cumprir o prazo de entrega estabelecido neste TR.
10.11. Comunicar à COSER, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
10.12. Prestar o serviço de acordo com o previsto no item 4 - FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
deste TR.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
11.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002, a
Contratada que:
11.1.1 - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação.
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11.1.2 - Ensejar o retardamento da execução de seu objeto.
11.1.3 - Falhar ou fraudar na execução do contrato.
11.1.4 - Comportar-se de modo inidôneo.
11.1.5 - Cometer fraude fiscal.
11.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada
as seguintes sanções:
11.2.1 - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o
serviço contratado;
11.2.2 - Multa de:
11.2.2.1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o
15º (décimo quinto) dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a
não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
11.2.2.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;
11.2.2.3 - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;
11.2.2.4 - 0,2% (dois décimos por cento) a 3,2% (três vírgula dois por cento) por dia sobre o valor
do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do subitem 18.4 abaixo;
11.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração Contratante a promover a rescisão do
contrato; e
11.2.2.6 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.
11.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a AC/MD, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
11.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
11.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados.
11.3. As sanções previstas nos subitens 11.2.1 ao 11.2.5 poderão ser aplicadas à Contratada juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
11.4 - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor do contrato
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3,2% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência.

5

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento.

4

3

Servir-se de funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia.

3

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia.

2

Para os itens a seguir, deixar de:
5

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por
ocorrência.

2

6

Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia.

1

7

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e
por ocorrência.

3

8

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato.

1

11.5 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/1993, as empresas ou
profissionais que:
11.5.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
11.5.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
11.5.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
11.6 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999.
11.7 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
11.8 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO
12.1 De acordo com o Apêndice V - Instrumento de Medição de Resultado (IMR).
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13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
13.1. 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.
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.3.1. A rescisão unilateral pelo MD, por força do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, dispensa o
órgão contratante do pagamento dos emolumentos e do prêmio.
13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizações e multas.
14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
14.1. É vedado à CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
14.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2. 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.
15.3. 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.
16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1. 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 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.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
17.1. 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.
18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da
Seção Judiciária de Brasília - Justiça Federal.
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.
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Pelo Contratante:

ADRIANO PORTELLA DE AMORIM
Diretor do Departamento de Administração Interna
Pela Contratada:
PEDRO VANDRÉ AMARAL SANTANA
Representante da Empresa
Testemunhas:
WAGNER PEREIRA DAS MERCÊS
Gestor de Contrato

JOAQUIM RIBEIRO DE LIMA
Fiscal Técnico
Documento assinado eletronicamente por PEDRO VANDRE AMARAL SANTANA, Usuário
Externo, em 19/07/2018, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art.
6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.
Documento assinado eletronicamente por Wagner Pereira das Merces, Supervisor(a), em
20/07/2018, às 08:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.
Documento assinado eletronicamente por Joaquim Ribeiro de Lima, Especialista, em 23/07/2018,
às 08:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de
08/10/2015 da Presidência da República.
Documento assinado eletronicamente por Adriano Portella de Amorim, Diretor(a), em 23/07/2018,
às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de
08/10/2015 da Presidência da República.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.defesa.gov.br/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador 1122810 e o código
CRC 246E8542.
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E
ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2018 - UASG 110404
Nº Processo: 60585000161201839.
PREGÃO SISPP Nº 17/2018. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA
-.CNPJ Contratado: 22816681000101. Contratado : IMPERIO DOS
EXTINTORES E -CONSTRUCOES EIRELI. Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestaçao de serviço continuado de
manutenção dos equipamentos de combate à incendio e recarga de
extintores. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 23/07/2018 a

Nº 142, quarta-feira, 25 de julho de 2018

3
22/07/2019. Valor Total: R$20.048,00. Fonte:
2018NE801290. Data de Assinatura: 23/07/2018.

100000000

-

(SICON - 24/07/2018) 110404-00001-2018NE800324
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 6/2018
O Ministério da Defesa aplicou à empresa DISBRAN
DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE ARTIGOS NACIONAIS
LTDA., CNPJ 00.738.682/0001-34, as seguintes penalidades: 1.
Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo período de 2
(dois) anos, nos termos do subitem 21.2.2 do item 21 do Edital, c/c
com o art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 2. Multa no
valor de R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos), nos termos do
subitem 21.2.1 e 21.3 do item 23, ambos referentes ao Edital do
Pregão Eletrônico nº 036/2014-MD, a contar da data de publicação. A
penalidade é o resultado do comportamento inidôneo no Pregão
Eletrônico nº 036/2014, mediante processo Administrativo nº
60584.001943/2015-52.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05302018072500030

ADRIANO PORTELLA DE AMORIM
Diretor

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 22/2018
Processo nº 60583.000950/2018-90 - Empresa vencedora:
COSMOPOLITAN TRANSPORTE LTDA - ME, CNPJ:
01.989.087/0001-34, itens 1, 2, 3, 4 e 5, valor total de R$ 306.015,74
SHEILA ALVES MIZIARA
Pregoeira
(SIDEC - 24/07/2018) 110404-00001-2018NE800190
EXTRATO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 5/2018
Processo: 60583.000825/2018-80. Termo de Execução Descentralizada
nº 005/2018, celebrado entre o Ministério da Defesa e a Escola de
Administração Fazendária - ESAF, CNPJ 02.317.176/0001-05. 1.
Objeto: Formalização de Termo de Execução Descentralizada visando à
realização de cursos previstos no Plano de Capacitação para servidores
do Ministério da Defesa - Administração Central. 2. Vigência: Até 31 de
dezembro de 2018. 3. Assinaturas: Pelo MD: Adriano Portella de
Amorim, Diretor do Departamento de Administração Interna e pela
ESAF: Laura Rodrigues Rabelo, Diretora-Geral Substituta da Escola de
Administração Fazendária. Data de assinatura: 13/7/2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

