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PROCESSO Nº 23106.006109/2016‐43
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23106.006109/201643

TERMO DE CONTRATO Nº 078/2016

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 78/2016 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E A
EMPRESA CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA.

A Fundação Universidade de Brasília – FUB, com sede no Campus Universitário Darcy Ribeiro – Prédio da Reitoria 1º Andar, Brasília – DF,
criada pela Lei nº 3.998 de 15/12/61, ins tuída pelo Decreto nº 500 de 15/01/62, inscrita no CNPJ sob o nº 00.038.174/0001‐43, neste ato representado(a)
pelo Reitor Prof. IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO brasileiro, casado, portador da Carteira de Iden dade nº 581.564 – SSP/DF e do CPF 210.411.481‐
00 residente nesta Capital, nomeado por força do Decreto Presidencial de 14 de novembro de 2012, publicado no DOU do dia 16 de novembro de 2012,
doravante denominada CONTRATANTE, e a CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.480.104/0001‐08, sediada na SCIA QD. 14
Conj. 10 Lt. 07 – Cidade do Automóvel, Brasília/DF CEP: 71.250‐150, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Valdelice
Temistocles Ferreira, portador da Carteira de Iden dade nº 2.163.828 SSP/DF e CPF nº 114.549.201‐06, tendo em vista o que consta no Processo nº
23106.006109/2016‐43 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
2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Norma va SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregão nº 018/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços con nuados, sob demanda, de
manutenção preven va e corre va, com u lização de equipamentos, máquinas e ferramentas de propriedade da contratada, materiais, insumos e mão de
obra, e logís ca per nente à execução dos serviços, nos sistemas e instalações prediais de ediﬁcações residenciais e comerciais, em suas áreas comuns e
áreas priva vas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2.
Este Termo de Contrato vincula‐se ao Edital do Pregão 18/2016 (nº SEI 0357256), iden ﬁcado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1.
O prazo de vigência deste Contrato será de 12 meses após a ul ma assinatura, 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.

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; e

2.1.4.

A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.1.5.

A CONTRATADA não tem direito subje vo à prorrogação contratual.

2.2.

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi vo.

3.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.
Pela prestação dos serviços de manutenção predial preven va e corre va a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores constantes das
tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, referente ao Distrito Federal, deduzido de 5,31% (cinco vírgula
trinta e um por cento) de desconto.
3.2.

O valor total anual es mado para a presente contratação é de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais).

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 2016, na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade: 154155
Fonte: 0250
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Elemento de Despesa: 339039
PI: VGM01N01D4N
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 Edital.

6.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1.
O percentual de desconto es pulado é irreajustável durante toda a vigência a contratual, considerando que as tabelas do SINAPI são
reajustadas periodicamente e disponibilizadas para consulta no sí o eletrônico da Caixa Econômica Federal.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.
A CONTRATADA prestará garan a no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no
prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as condições previstas no Edital.
8.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1.
O regime e a forma de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, assim co sua ﬁscalização pela CONTRATANTE são
aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
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 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1.

Comete infração administra va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

10.1.1.

não assinar o termo de contrato ou aceitar/re rar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

10.1.2.

apresentar documentação falsa;

10.1.3.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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10.1.4.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.5.

não man ver a proposta;

10.1.6.

cometer fraude ﬁscal;

10.1.7.

comportar‐se de modo inidôneo;

10.2.
Considera‐se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par cipação, quanto ao enquadramento
como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
10.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ﬁcará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.3.1.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor es mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

10.3.2.

Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

10.4.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumula vamente com a sanção de impedimento.

10.5.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar‐se‐á em processo administra vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa
ao licitante/adjudicatário, observando‐se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
10.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1.
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.
11.2.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando‐se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3.

Indenizações e multas.

12.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
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12.1.

É vedado à CONTRATADA:

12.1.1.

Caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira;

12.1.2.

Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1.

Eventuais alterações contratuais reger‐se‐ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2.
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.
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 inicial atualizado do contrato.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições con das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e
normas e princípios gerais dos contratos.
15.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1.
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.
16.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1.

O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília ‐ Jus ça Federal.
Documento assinado eletronicamente por VALDELICE TEMISTOCLES FERREIRA, Usuário Externo, em 30/08/2016, às 17:25, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Luis Afonso Bermudez, Reitor Subs tuto da Universidade de Brasília, em 31/08/2016, às 15:25, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0357256 e o código CRC C6CFBC6B.

Referência: Processo nº 23106.006109/2016‐43
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