
TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERyIÇO, DE ENGENHARIA N° 28/2020, QUE FAZEM

ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DO EspíRITO

SANTO E A EMPRESA C. M - COMERCIO SERVICOS

E CONSTRUCOES LTDA

A Universidade Federal do Espírito Santo, com sede na Avenida Fernando Ferrari, nO514, Goiabeiras,
na cidade de Vitória/Espírito Santo inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.479.123/0001-43, neste ato
representado(a) pelo(a) Magnífico Reitor, Prof. Paulo Sérgio de Paula Vargas, nomeado(a) pelo
Decreto Presidencial de 23 de março de 2020, publicada no DOU de 23 de março de 2020, inscrito(a)
no CPF nO526.372.397-00, portador(a) da Carteira de Identidade nO337068 - SSP - ES, doravante
denominada CONTRATANTE, e o(a) C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n? 63.777.718/0001-09, sediado(a) na Rua Ametista 4380, Conjunto
Marechal Rondon - Porto Velho -RO CEP 76820- 802., doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada pelo(a) Sr. (a) EDEILDO MOTA DE SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade nO
2080917 -4, expedida pela (o) SSP-MT, e CPF nO026.321.371-44, tendo em vista o que consta no
Processo n?23068.001849/2020-73 e em observância às disposições da Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993, da Lei nO10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nO7.983, de 8 de abril de 2013, bem
como da Instrução Normativa SEGES/MP n? 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregão nO58/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de
serviços continuados de manutenção predial, infraestrutura urbana e instalações elétricas e de a
preço unitário, corretivas, preditivas e preventivas, incluindo o fornecimento de mão-de-obra,
material, veículo, equipamentos e ferramentas, para o campus de São Mateus/ES, 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, identificado no
preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da Contratação:

ÁREA
VALOR TOTALCONSTRUíDA

ANUAL DA VALOR TOTAL
GRUPO CAMPUS/ENDEREÇO ASER CONTRATAÇÃO MENSAL DA

MANUTENIDA CONTRATAÇÃO
(m2)

($)

Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/70131?tipoArquivo=O

9



1.4. O objeto da licitação tem a natureza de$e~iços, continuados de manutenção predial e
infraestrutura urbana a preço unitário, corretivas, preditivas e preventivas, incluindo o
fornecimento de mão-de-obra, material, veículo, equipamentos e ferramentas no campus
de São Mateus, conforme anexo 111,no valor estimado de 1.421.989,99 (um milhão,
quatrocentos e vinte um mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)
anuais.
1.5. As rotinas básicas de manutenção predial devem assegurar o funcionamento regular e
contínuo das atividades, durante 7 (sete) dias da semana, obedecendo às características dos
edifícios e às especificações dos equipamentos existentes e permitindo a segurança dos

usuários.
1.6. A empresa CONTRATADA ficará também responsável pela execução de todo e qualquer
serviço pertinente à manutenção predial, preditiva, preventiva e corretiva, mesmo os que
porventura não estejam previstos na planilha de preços.

1.7. Além disso, mais que a manutenção, o contrato visa adequar as instalações já existentes à
realidade das demandas de trabalho que surgem a cada dia, promovendo, sempre que
necessário, adaptações e melhorias que garantam a eficiência dos serviços públicos prestados

pela Universidade Federal do Espírito Santo.

1.8. Para definição dos conceitos acerca do objeto desse Termo utiliza-se a Portaria 033 de 10
Janeiro de 2019 que "Estabelece princípios, trâmites e condutas básicas a serem seguidas por
gestores dos Órgãos da Administração direta, Unidades e Órgãos Suplementares enquanto

requisitantes de projetos e obras." no que couber.

1.9. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.

1.10. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no AVEXO 111do
Termo de Referência (Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços).

1.11. A presente contratação adotará como regime de execução, a Empreitada por Preço

Unitário.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, com início na data
de ./ ./ e encerramento em ./ ./ , podendo ser prorrogado
por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que hajaautorização
formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza

continuada;

2.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de
que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém

interesse na realização do serviço;
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2.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para
a Administração;

2.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ 1.421.989,99 (um milhão, quatrocentos e vinte um mil,
novecentos e oitenta e nove reais e noventaa nove centavos)

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 - 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: 15225 - Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes);

Fonte: 8100;

Programa de Trabalho: 169589;

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 -16;

PI: MGESTN01 MPN

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos propnos 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 (Item 16) e no Anexo XI da IN SEGES/MP nO5/2017.

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 repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência (Item 17),
anexo a este Contrato,

6.2. Este contrato poderá ainda ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993, desde que devidamente demonstrado a necessidade de alteração e aceita pela
administração, durante o prazo de vigência contratual.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras
constantes do Termo de Referência (Item 18).
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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.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONT.RATANTE E DA CONTRATADA
J.-' -~; ;

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência (Itens 10 e 11), anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e
obrigaçõesestabelecidas no Termo de Referência (Item 12) e na proposta da contratada.

11. CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência (Item 19), 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 I a XII
e XVII do art. 78 da Lei nO8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo
ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso li, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão 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 rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nO8.666, de 1993.

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. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

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

13.1.2. 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 ALTERAÇÕES
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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 nO05, de 2017.

14.2. 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 servi,?os será C!~IFuladoconsiderando o custo de referência e a taxa de
BOI de referência especificada rld 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 econômico-financeiro do
contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto

nO7.983/2013.
14.4. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por

preço unitário.
14.5. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência
poderá ser reduzida para a preservação do equillbrio econômico-financeiro do contrato em
casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais
não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto n'
7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da

segunda colocada na licitação.
14.6. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou
preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da administração
pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço
global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem
anterior e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei nO8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DécIMA QUINTA - DOS SERViÇOS EXTRAORDINÁRIOS
15.1. Poderão ser atribuídos à CONTRATADA eventuais serviços extraordinários desde
que haja empenho complementar até os montantes previstos nos incisos e parágrafos do
Artigo 65 da lei nO 8.666/93, sendo necessária a prévia autorização da UFES para sua
execução, Esses serviços serão aditados e pagos pelos mesmos preços unitários
constantes do orçamento analítico da proposta da CONTRATADA. Na hipótese de não
constarem da proposta referida, os valores destes serviços serão avaliados pela
apropriação dos custos dos materiais e mão de obra compatível com o mercado.

16. CLÁUSULA DécIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n' 8,666, de 1993, na Lei n" 10,520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposiçôes contidas na Lei n' 8,078, de
1990 _ Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DéCIMA S~TIMA - PUBLICAÇÃO
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n" 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DéCIMA OITAVA - FORO
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18.1. É eleito o Foro da Comarca de Vitória/ES para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação,
conforme art. 55, §2° da Lei nO8.666/93.

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 .

........................................... , .......... de de 20 .

Responsável legal da CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1 -

2-
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PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS - SIAPE 297805
Reitor
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
Em 23/09/2020 às 10:50

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/70131?tipoArquivo=O
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