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Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
SEPN 515 Conjunto D, Lote 4 Ed. Carlos Taurisano, 1º andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70770-504
Telefone: (61) 3221-8577 e Fax: (61) 3326-9733 - www.cade.gov.br

CONTRATO Nº 014/2017
PROCESSO: 08700.003532/2017-70

CONTRATO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
O
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMICA E A EMPRESA OVER
ESCAL ELEVADORES LTDA - ME
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA,
COM
O
FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA,
FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE
REPOSIÇÃO IMEDIATA, INSUMOS,
PEÇAS
E
COMPONENTES
GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS
FABRICANTES, PARA 4 (QUATRO)
ELEVADORES
MARCA
ATLAS
SCHINDLER,
INSTALADOS
NO
EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMICA

CONTRATANTE:
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - Cade, AUTARQUIA
FEDERAL, vinculada ao Ministério da Justiça, criada pela Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994,
com sede no SEPN 515, Conjunto D, Lote 4, Ed. Carlos Taurisano, CEP 70.770-504, em
Brasília–DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.418.993/0001-16, doravante designado
CONTRATANTE, neste ato representada por sua Coordenadora-Geral de Orçamento, Finanças e
Logística, Senhora LUANA NUNES SANTANA, portadora da Carteira de Identidade n.º
281537926 SSP/SP e do CPF n.º 221.509.228-94, brasileira, e;
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CONTRATADA:
OVER ESCAL ELEVADORES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.629.386/0001-59,
com sede na QS 07, Praça 600, Lote 3 - Águas Claras/DF, CEP 00.000-00, fone/fax (61)
3356-1920, e-mail contato@overescal.com.br, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representado por pelo seu sócio, Sr. PAULO RENATO TEIXEIRA, portador da Carteira de
Identidade Profissional nº 200087314-6, expedida pelo CONFEA e do CPF nº 732.758.324-00,
devidamente qualificado(a), na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, tendo em vista o
que consta no Processo 08700.003532/2017-70 resolvem celebrar o presente Contrato,
sujeitando-se as partes ao comando da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e
demais normas pertinentes, observadas as cláusulas e condições seguintes:
DA FINALIDADE
O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas
à execução dos trabalhos definidos e especificados na Cláusula Primeira – DO OBJETO.
DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente Contrato decorre de adjudicação à Contratada do objeto do Pregão Eletrônico nº 07/2017,
com base, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho
de 2002, Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 22 de julho de 2002, Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, publicada no D.O.U. de 15 de dezembro de 2006,
Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2000, ; Decreto nº
4.342, de 23 de agosto de 2002, publicado no D.O.U de 26 de agosto de 2001; o Decreto nº 5.450, de
31 de maio de 2005; o Decreto nº. 2.271, de 07 de julho de 1997, a IN Conjunta/SRF/SNT/SFC/MF nº
01 de 09 de janeiro de 1997, a IN-SLTI/MP nº. 02, de 30 de abril de 2008; Instrução Normativa nº 02
da SLTI/MPOG, de 16 de setembro de 2009, Instrução Normativa nº 02 da SLTI/MPOG, de 11 de
outubro de 2010, Instrução Normativa nº 04 da SLTI/MPOG, de 12 de novembro de 2010 e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme especificações constantes do
Processo Administrativo nº 08700.003532/2017-70.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.
O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de mão de obra,
ferramentas, equipamentos, materiais de reposição imediata, insumos, peças e componentes genuínos
dos respectivos fabricantes, para 4 (quatro) elevadores marca Atlas Schindler, instalados no edifício
sede do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
GRUPO 1
ITEM
DESCRIÇÃO
01
Serviço de manutenção preventiva e corretiva
02
Peças e componentes genuínos

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1.
O presente Contrato vincula-se, independentemente de transcrição, à Proposta da
Contratada, ao edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2017, com seus Anexos e os
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demais elementos constantes do Processo nº 08700.003532/2017-70.
PARÁGRAFO ÚNICO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação,
aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, especificações e disposições contratuais poderá
ocorrer, salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1.

Os serviços serão prestados mensalmente sob a seguinte forma de Execução Indireta:
3.1.1.

o item 1 será prestado sobre regime de empreitada por preço global.

3.1.2.

o item 2 será prestado sobre regime de empreitada por preço unitário.

4.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto contratado.

5.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

5.1.
Os serviços serão executados conforme os prazos, especificações e condições
estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2017, o qual
é parte integrante deste Contrato.
6.
CLÁUSULA SEXTA - DAS REGRAS GERAIS PARA OS SERVIÇOS E
MATERIAIS
6.1.

Constituem especificações do serviço a ser contratado:
6.1.1.
As principais características do elevador objeto dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva a ser contratado serão sintetizados neste capítulo. A descrição a seguir não é
exaustiva, devendo a licitante interessada em obter mais detalhes técnicos complementá-la,
mediante consulta ao respectivo memorial descritivo e projeto do equipamento.
6.1.2.
Durante a vistoria prevista nesta contratação, a licitante deverá, com base em sua
experiência empresarial, de acordo com seus critérios e métodos, complementar o diagnóstico
geral do elevador, avaliando, assim, o estado atual de conservação de seus componentes e o grau
de dificuldade inerente à execução do objeto contratual.
6.1.3.

Trata-se de (4) elevadores com as seguintes características:
Descrição dos Elevadores
Numeração elevador: EEL1 650430/40/50/60;
Destinação: social;
Marca: Atlas Schindler;
Tipo de Máquina: FMB130;
Motor: 4,60 cv;
Tração: 2:1;
Cabine: Aço inox;
Controle: Microprocessado VVVF;
Paradas: 09 (nove);
Capacidade: 09 (nove) passageiros ou 675 kg;
Tensão, motriz/iluminação: 380/220V;
Velocidade: 1 m/s
Dispositivo de reabertura: automático com reabertura por sistema de raio infravermelho;
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Porta: automática com abertura lateral - 02 folhas;
Botoeiras: Modelo LopS - Microcurso

6.1.4.
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva executados e os materiais
empregados deverão obedecer rigorosamente:
a) às normas e especificações constantes neste documento;
b) às normas da ABNT:
c) às disposições legais da União e do Governo do Distrito Federal:
d) aos regulamentos das empresas concessionárias;
e) às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso,
transporte e armazenagem de produtos;
f) às normas internacionais aplicáveis, na falta das normas da ABNT ou para melhor
complementar os temas previstos por essas; e
g) às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:
NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
NR-23: Proteção Contra Incêndios.
6.1.5.
Tanto na manutenção preventiva, quanto corretiva, para cada visita realizada, a
CONTRATADA deverá elaborar um Boletim de Visita, no qual serão indicados os serviços
realizados e a relação de peças eventualmente substituídas, além de outros registros pertinentes.
Esse boletim deverá ser visado pela FISCALIZAÇÃO, na oportunidade da visita, e irá fazer parte
do Relatório Mensal de Atividades que acompanha o correspondente faturamento mensal dos
serviços.
6.1.6.
Na execução das rotinas dos serviços de manutenção objeto desta contratação, a
CONTRATADA deve:
a) observar estritamente as recomendações dos fabricantes e as instruções constantes
de normas técnicas indicadas para a elevação da vida útil e melhoria do rendimento
dos equipamentos; e
b) zelar pela integridade física das instalações, mediante eliminação de focos de
corrosão, instalação de acessórios, apoios e realização de serviços de purga, pintura e
revestimentos protetores.
6.1.7.
Todos os serviços concluídos deverão ser testados pela CONTRATADA, sob sua
responsabilidade técnica e financeira, na presença da FISCALIZAÇÃO, ficando a aceitação final
condicionada à comprovação da efetiva realização das rotinas relativas à manutenção preventiva
programada, assim como, na hipótese de manutenção corretiva, ao restabelecimento do uso das
instalações do elevador.
6.1.8.
Na execução dos serviços, para as tarefas de limpeza, a CONTRATADA deverá
utilizar somente produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, sendo proibida a
utilização de substâncias classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas, ou que
venham causar danos ou corrosões nas instalações do elevador.
6.1.9.
A CONTRATADA deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou
em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua
execução.
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6.1.10.
A CONTRATADA deverá registrar, no prazo máximo de 7 (sete) dias da assinatura
do contrato, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia competente, a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica pelos serviços objeto dessa contratação.
6.1.11.
O Responsável Técnico será profissional graduado em Engenharia Mecânica,
Elétrica, Eletrônica ou Civil, com experiência comprovada no acompanhamento de serviços de
manutenção preventiva e corretiva compatíveis com os destas especificações.
6.1.12.
Quando da troca de Responsável Técnico, a CONTRATADA providenciará o
registro, junto ao CREA, de nova Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.), conforme
disciplina a Resolução n° 307/1986-CONFEA.
6.1.13.
Na prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar e contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as atividades
necessárias à perfeita e integral execução do objeto contratado.
6.1.14.
Os Profissionais da CONTRATADA deverão obrigatoriamente utilizar
Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) exigidos pela legislação e adequados às suas
atividades, bem como estar permanente e devidamente trajados de forma condizente com sua
circulação nos ambientes da CONTRATANTE.
6.1.15.
Todos os profissionais da CONTRATADA deverão desenvolver suas atividades
devidamente uniformizados.
6.1.16.
Além de um número de telefone fixo para os contatos necessários e rotineiros, a
CONTRATADA deverá disponibilizar, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, um ou mais
números de telefone celular para atender a chamadas durante as 24 horas do dia, em todos os sete
dias da semana, a fim de que a CONTRATANTE possa reportar a necessidade de execução de
serviços emergenciais de manutenção corretiva. Um desses números de telefone celular deverá ser
obrigatoriamente o do Responsável Técnico, a quem serão dirigidos primariamente os chamados
feitos pela CONTRATANTE.
6.1.17.
O representante da FISCALIZAÇÃO dará suas instruções diretamente ao
engenheiro responsável da CONTRATADA ou ao seu preposto.
6.1.18.
A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de
profissional da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.
6.1.19.
Não será permitido que o pessoal da CONTRATADA fique vagando por área que
não seja imediata do trabalho, especialmente se fora do horário normal de trabalho.
6.1.20.
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações e componentes do
elevador serão executados de maneira a interferir minimamente nas atividades normais da
CONTRATANTE.
6.1.21.
Para a prestação dos serviços de manutenção objeto destas especificações, caberá à
CONTRATADA fornecer e conservar equipamento e ferramental necessários, usar mão de obra
idônea e obter materiais necessários em quantidade suficiente e de reconhecida qualidade, de
forma a assegurar o progresso satisfatório aos serviços e a conclusão destes nos prazos fixados.
6.1.22.
A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros etc.
6.1.23.
Além das rotinas do plano de manutenção, detalhada no Anexo I-A, deverão ser
adotadas pela CONTRATADA as recomendações dos fabricantes e as instruções constantes de
normas técnicas, indicadas para a elevação da vida útil e melhoria do rendimento dos
equipamentos.
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6.1.24.
A CONTRATADA deverá zelar pela integridade física das instalações, devendo
reportar imediatamente à FISCALIZAÇÃO sempre que forem verificadas infiltrações, corrosões e
outras avarias que possam prejudicar o perfeito funcionamento e/ou a vida útil dos elevadores e
suas instalações.

7.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO
ELEVADOR
7.1.
Os serviços de manutenção preventiva, que buscam prevenir a ocorrência de quebras do
elevador e defeitos em seu funcionamento, mantendo-o em perfeito estado de uso, de acordo com os
correspondentes projetos, manuais e normas técnicas do fabricante, consistem na execução, pela
CONTRATADA, de procedimentos rotineiros estabelecidos no Plano de Manutenção, fornecido pela
fabricante dos elevadores e constante no Anexo I-A, deste documento.
7.2.
Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados nas datas previamente
programadas pela FISCALIZAÇÃO, em conformidade com a periodicidade fixada no Plano de
Manutenção, de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 18:00 horas.
7.3.
A CONTRATADA deverá executar a primeira manutenção preventiva no prazo de até 5
(cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.
8.
CLÁUSULA OITAVA - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO
ELEVADOR
8.1.
Para cada serviço preventivo identificado na relação de serviços de manutenção
preventiva, fica também estabelecido que a CONTRATADA tenha obrigação de executar, se aprovado
o fornecimento e disponível os componentes e peças necessários, o correspondente serviço de
manutenção corretiva (substituição de partes e peças, recomposição, reparo, conserto, etc.).
8.2.
Os serviços de manutenção corretiva, programados regularmente, eventuais ou
emergenciais, demandados pela CONTRATANTE tantas vezes que se comprovar serem indispensáveis,
tratam da execução dos trabalhos necessários e suficientes para a imediata correção de defeitos e
anormalidades das instalações e componentes do elevador, a fim de que seja retomada sua utilização o
mais rápido possível, de forma segura, eficiente e econômica, devendo ser preferencialmente realizados
de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 18:00 horas.
8.3.
No caso de serviços de manutenção corretiva para a solução de anormalidades eventuais,
a CONTRATADA deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, iniciar os procedimentos
corretivos no prazo máximo de até 3 (três) horas. Na hipótese de mais de um elevador encontrarem-se
parados, o prazo máximo de início do atendimento será reduzido para 1 (uma) hora, contada a partir do
encaminhamento da Ordem de Serviço à CONTRATADA
8.4.
No caso de serviços de manutenção corretiva emergenciais relativos a acidentes de
qualquer natureza, envolvendo especialmente a hipótese de pessoas presas na cabine do elevador, a
CONTRATADA deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, adotar urgentes providências no
sentido de sanear o problema em até 30 (trinta) minutos.
8.5.
Caso a CONTRATADA não promova o devido atendimento nos prazos fixados nos itens
anteriores, fica a CONTRATANTE autorizada a contratar os necessários serviços de outra empresa e a
cobrar da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato o isente da aplicação de sanção
contratual aplicável ou provoque, para a CONTRATANTE, qualquer perda de garantia dos
equipamentos e materiais pertencentes às instalações do elevador.
8.6.

A requisição de serviços de manutenção corretiva poderá ser formalizada por meio de
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comunicação verbal (telefone) ou escrita (ofício, mensagem eletrônica, etc.).
9.
CLÁUSULA NONA - DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E
FERRAMENTAS
9.1.
A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e
testes, bem como seu transporte e tudo o mais que for necessário para disponibilizá-los, a fim de
assegurar a prestação dos serviços de manutenção ora licitados, sejam eles definitivos ou temporários,
devendo obrigatoriamente considerar os correspondentes custos na composição e formação do preço
em relação ao serviço de manutenção preventiva e corretiva ofertado, pois não serão aceitos pedidos de
pagamentos adicionais para a realização dessa espécie de despesa.
9.2.
A estocagem de equipamento e material da CONTRATADA nas dependências da
CONTRATANTE será permitida somente pelo tempo que durar o serviço executado. Tão logo este seja
concluído, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a retirada dos remanescentes.
9.3.
Os equipamentos que a CONTRATADA levar ao Cade só poderão ser retirados com
autorização formal da FISCALIZAÇÃO.
9.4.
As vias de acesso internas e externas não poderão ser bloqueadas por equipamentos,
materiais, instalações ou assemelhados da CONTRATADA de forma a não prejudicar o
desenvolvimento dos serviços de outros contratados que acaso poderão estar trabalhando
concomitantemente.
9.5.
Se a CONTRATADA necessitar deslocar à CONTRATANTE qualquer equipamento,
completo ou em partes, que possa acarretar danos nas vias públicas e/ou pontes, deverá comunicar o
fato à FISCALIZAÇÃO, informando-a também das providências que pretende adotar para a proteção e
o eventual reforço das obras viárias existentes, ficando a CONTRATADA responsável pela efetivação
de todas as providências necessárias junto a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a
entidades privadas e a pessoas físicas envolvidas.
9.6.
Todo o transporte vertical e horizontal de equipamentos e materiais ficará a cargo da
CONTRATADA.
9.7.
Representa ônus da CONTRATADA a disponibilização, livre de qualquer pagamento
adicional, de todo MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA destinado a viabilizar os trabalhos dos
profissionais envolvidos na execução do objeto contratual, bem como imprescindíveis à execução dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações e componentes do elevador instalado no
edifício sede do Cade, tais como álcool, água destilada, óleos lubrificantes, detergentes, sabões,
vaselina, estopas, panos, palha de aço, utensílios e produtos químicos de limpeza, graxas e
desengraxantes, desincrustantes, produtos anti-ferrugem, WD40, solventes, materiais de escritório, fitas
isolantes, fitas teflon veda rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, epóxi, colas Araldite e Super
Bonder, Durepoxi, pilhas para lanterna e buchas de nylon, lixas, escovas de aço e nylon, massa de
vedação, material de soldagem, brocas, oxigênios, nitrogênio, acetileno e outros similares (as marcas
anteriormente indicadas são meros exemplos, aceitando-se produtos similares de outras marcas). Desse
modo, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente considerar os correspondentes custos na composição
e formação do preço ofertado, especificamente dentro do item 1.

10.

CLÁUSULA DEZ - DAS PEÇAS E COMPONENTES

10.1.
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, objeto desta contratação, serão
prestados com fornecimento de todas as peças, componentes e acessórios genuínos dos respectivos
fabricantes, necessários ao adequado funcionamento dos elevadores e à conservação de seu estado,
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inclusive botoeiras, indicadores de posicionamento (interno e externo), acolchoado das cabines
do elevador de serviço, peças em acrílico, etc.
10.2.
As peças deverão ser fornecidas pela Contratada quando da necessidade da utilização,
devidamente autorizada pelo fiscal do contrato. Logo, só será objeto de pagamento aquelas
efetivamente empregados na execução dos serviços;
10.3.
Na ocorrência de defeito no elevador, a CONTRATADA apresentará ao fiscal do
contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, laudo técnico assinado pelo engenheiro
mecânico/eletricista Responsável Técnico pela condução dos serviços, especificando a causa e o tipo de
problema apresentado e indicando a necessidade, ou não, da substituição de peças de reposição,
componentes ou acessórios.
10.4.
Quando houver necessidade de utilização de peças ou componentes, a Contratada
deverá apresentar à Fiscalização:
10.4.1.
proposta detalhada, com identificação individualizada dos itens necessários aos
serviços de manutenção, indicando, ainda, a marca e modelo dos mesmos, acompanhados de seus
correspondentes quantitativos e preços unitários.
10.4.2.
mínimo de 03 (três) orçamentos ou 03 (três) notas fiscais de fornecimento do
referido item a entidades públicas ou privadas, com objetivo de justificar o preço.
10.5.
Todos os encargos, tais como impostos, frete, entre outros, deverão estar inclusos no
preço apresentado.
10.6.
A aceitação dos valores desse caso se dará pela análise dos orçamentos ou notas fiscais.
O valor aceito será o menor verificado entre os documentos analisados.
10.7.
O Cade se reserva ao direito de proceder a uma pesquisa de mercado para avaliar os
preços propostos. Caso preços menores que os oferecidos sejam encontrados, a fiscalização apresentará
por escrito esta pesquisa à empresa que deverá adequar seu preço ao praticado no mercado.
10.8.
Caso a contratada não esteja de acordo com a pesquisa de mercado ou avaliação do
preço de um dado material ou peça, poderá se manifestar por escrito no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis após ciência do resultado da avaliação. Após o recebimento da manifestação, o Cade se
pronunciará no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.9.
Para justificar um valor não aceito pela fiscalização, a Contratada poderá apresentar nota
fiscal de aquisição deste item junto ao fornecedor para avaliação.
10.10.
Excepcionalmente, comprovando a singularidade da peça ou componente a ser
empregado, será aceita pela CONTRATANTE declaração da CONTRATADA justificando da
inviabilidade de atendimento ao disposto no subitem 10.4.
10.11.
A substituição das peças de reposição, componentes e/ou acessórios, previamente
aprovada pelo fiscal do contrato, deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da autorização de substituição concedida por escrito pelo fiscal do contrato.
10.12.
Caso haja impossibilidade de apresentação das peças de reposição, componentes e/ou
acessórios no prazo indicado no subitem anterior, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, documento de comprovação emitido pelo fornecedor, justificando a
impossibilidade do fornecimento e da instalação, com apresentação de proposta de novo prazo para
fornecimento da(s) peça(s) de reposição, componente(s) e/ou acessório(s). A justificativa passará pelo
crivo do CONTRATANTE que poderá ou não ser aceito.
10.13.
Todos os componentes e peças a serem empregados nos serviços de manutenção do
elevador deverão ser novos, originais, e estar de acordo com as especificações técnicas pertinentes.
10.14.

Uma vez aceito, o preço para um dado componente ou peça fica registrado pelo
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prazo de 01 (um) ano para aquisições posteriores, caso necessário. Dentro deste prazo não é
necessário apresentar outras propostas para se adquirir um item anteriormente aplicado.
10.15.
Caso seja necessária a comprovação da qualidade de componentes e peças, a
CONTRATADA, a pedido da CONTRATANTE, realizará os ensaios e as verificações que se fizerem
necessário.
10.16.
Os custos de ensaios, verificações e testes de similaridade, de recebimento ou quaisquer
outros deverão ter sido considerados na composição e formação do preço total ofertado, visto não ser
cabida qualquer reivindicação de ressarcimento adicional pela CONTRATADA.
10.17.
As peças e componentes substituídos são de propriedade da CONTRATANTE, sendo
que, por ocasião do término dos respectivos trabalhos, deverão ser entregues, pela CONTRATADA, à
FISCALIZAÇÃO.
10.18.
A relação das peças já aplicadas nos elevadores instalados no Cade, consta no Anexo I-B
deste Contrato, sendo meramente exemplificativa. E, considerando a série histórica de utilização
de peças e componentes, estimamos o valor anual de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
11.

CLÁUSULA ONZE - DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO

11.1.
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e na Portaria Cade nº
212/2017.
11.2.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.

CLÁUSULA DOZE - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

12.1.
Os valores apurados em decorrência de descumprimento dos itens indicados no
Instrumento de Medição de Resultados - IMR serão objeto de glosa na fatura mensal da empresa.
12.2.
A avaliação dos itens que compõe o IMR será realizada por meio de
avaliações periódicas da fiscalização, além da análise dos boletins de visita.
12.3.
Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importância deverá ocorrer
mediante pagamento de Guia de Recolhimento da União no prazo máximo de cinco dias, contados a
partir da emissão da GRU.
12.4.
A cada desconformidade constatada será realizado o desconto referente ao
grau correspondente. Se porventura for constatada reincidência em algum desvio a porcentagem
referente ao grau será dobrada.
12.5.
Para efeitos de acompanhamento da execução contratual, será aplicado o IMR,
mensurado em consonância com as tabelas descritas abaixo:
TABELA 1 – Percentual de aplicação sobre cada ocorrência de desvios
GRAU
CORRESPONDÊNCIA
01
0,2% por dia sobre o valor mensal da fatura correspondente ao mês do desvio.
02
0,4% por dia sobre o valor mensal da fatura correspondente ao mês do desvio.
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0,8% por dia sobre o valor mensal da fatura correspondente ao mês do desvio.
1,6% por dia sobre o valor mensal da fatura correspondente ao mês do desvio.
3,2% por dia sobre o valor mensal da fatura correspondente ao mês do desvio.
4,0% por dia sobre o valor mensal da fatura correspondente ao mês do desvio.

TABELA 2 - Descrição dos Desvios
TEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DESCRIÇÃO DOS DESVIOS
Limpeza insuficiente ou inadequada.
Lâmpadas queimadas.
Sinalização de segurança inadequada ou inexistente.
Execução de serviços sem equipamentos de proteção individual.
Execução incompleta, paliativa.
Destruição ou danificação intencional de documentos.
Não indicação de preposto.
Dano aos equipamentos em decorrência de falha da empresa.
Falta de sinalização em caso de paralisação ou realização de manutenção.
Descumprimento de prazos estabelecidos com a contratante para execução dos serviços.
Não apresentação de laudos solicitados no Termo de Referência
Atraso de mais de 3 horas para iniciar os procedimentos corretivos
Na hipótese de mais de um elevador encontrarem-se parados, não cumprir o prazo máximo de
início de atendimento
Atender comunicação ou reunião após a segunda convocação, sem justificativa prévia.
Descumprir 2 atividades do plano de manutenção.
Descumprir mais de 2 e menos de 5 atividades do plano de manutenção.
Descumprir mais de 5 atividades do plano de manutenção
Realizar atividades em atraso com relação ao plano de manutenção.
Empregar material ou peça de baixa qualidade.
Indisponibilidade de até 24 horas de algum dos elevadores
Indisponibilidade superior a 24 horas de algum dos elevadores
Descumprir o prazo para o atendimento das situações emergenciais, em que pessoas estejam
presas no elevador.

GRAU
02
04
05
06
05
06
03
06
06
05
05
04
05
02
03
04
05
05
06
05
06
06

12.6.
Para os desvios descritos nos itens 20 e 21 da Tabela-2, será avaliado para cada elevador
parado, conforme abaixo:
12.7.
Todo o período durante o qual um equipamento estiver parado para manutenção, será
considerado tempo de uso indisponível;
12.8.
Para o correto cálculo deste parâmetro é imprescindível o registro do início e fim de uma
manutenção programada, assim como o registro do horário de abertura de um chamado ou constatação
de um defeito e o horário de conclusão dos serviços;
12.9.
O início de um período indisponível será considerado, no caso de uma manutenção
preventiva, como sendo o momento da notificação para a interdição do elevador e, para a manutenção
corretiva, o momento de ciência da Contratada;
12.10.
O fim do período indisponível será considerado como sendo o momento no qual cessa a
interdição de um equipamento e ele retorna ao seu funcionamento.
13.

CLÁUSULA TREZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1.
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos
orçamentários Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade exercício de 2017, Programas de
Trabalho nº 109746 e elemento de despesas nº 3.3.3.9.0.39.16 e 3.3.3.9.0.30.24, conforme Nota de
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Empenho a ser emitida.
14.

CLÁUSULA QUATORZE – DA VIGÊNCIA

14.1.
O prazo de vigência deste CONTRATO será de 12 (doze) meses, a contar do dia
04/09/2017 à 04/09/2018, podendo ser prorrogado por iguais períodos sucessivos, limitada a 60
(sessenta) meses, em conformidade com o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.
14.2.
Não havendo interesse na prorrogação, o contratado deverá comunicar ao CADE, por
escrito, com um período de antecedência de 120 dias (cento e vinte dias) do término da vigência do
instrumento contratual.
15.

CLÁUSULA QUINZE - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1.
A contratada, além das responsabilidades resultantes da contratação, do cumprimento da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei nº 9.472/97, e demais disposições regulamentares pertinentes
ao produto a ser ofertado, obriga-se a:
15.2.
Realizar cadastro como usuários externo no Sistema Eletrônico de Informações – SEI,
conforme Resolução CADE nº 11/2014, (http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao
/resolucao/despacho-339-resolucao-no-11-de-2014.pdf/view). Módulo de usuário externo está
disponível
no
endereço:http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/usuarioexterno
/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0. Em caso de
dúvidas, poderá entrar em contato com o núcleo gestor do sistema pelo telefone (61) 3031-1825 ou e‐
mail sei@cade.gov.br;
15.3.
Realizar o objeto deste Contrato, de acordo com a proposta apresentada e normas legais,
ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus ao Cade, observando sempre os critérios dos serviços a serem prestados.
15.4.
Prestar os serviços, objeto deste Contrato, por meio de mão de obra especializada e
devidamente qualificada, de acordo com as legislações vigentes, necessárias e indispensáveis à
execução dos serviços.
15.5.
Responder pelos danos causados diretamente ao Cade ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela Administração do Cade.
15.6.
Arcar com os atos e despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que
praticada durante a execução dos serviços ainda que no recinto do Cade.
15.7.
Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual
ou Distrital, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigações
estabelecidas no Contrato firmado entre as partes, inclusive quanto aos preços praticados.
15.8.
Zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo as falhas que porventura venham a
ocorrer, serem sanadas no prazo a ser fixado pelo Cade, quando da constatação da falha, sob pena de
abertura de processo de apuração de responsabilidade contratual.
15.9.
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica.
15.10.
Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma a obter
uma operação correta e eficaz.
15.11.
Atender prontamente quaisquer exigências do representante do Cade inerente ao objeto
deste Contrato.
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15.12.
Prestar esclarecimentos ao Cade sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolvam, independente de solicitação.
15.13.
Comunicar ao Cade, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários.
15.14.
Manter, durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
15.15.
Obter prévia e expressa anuência do CONTRATANTE para caucionar ou utilizar o
Contrato para qualquer operação financeira, sob pena de rescisão contratual se não o fizer.
15.16.
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, o Contrato firmado entre as partes, nem
subcontratar qualquer parte da prestação de serviço a que está obrigada, sem prévio consentimento, por
escrito, do Cade, nas hipóteses previstas neste Contrato.
15.17.
Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados
no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do Cade,
ficando, ainda, o Cade, isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.
15.18.
Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do Contrato firmado
entre as partes, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de
assumir as atividades conforme o estabelecido.
15.19.
Acatar as orientações do Cade, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
15.20.
Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho dos
seus funcionários, substituindo, sempre que solicitado pelo Cade o profissional, cuja atuação,
permanência ou comportamento seja, julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina
do CADE.
15.21.
Acolher as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização do
CONTRATO firmado entre as partes, cuidando imediatamente das providências necessárias para
correção, evitando repetição dos fatos e redução de danos, sem prejuízo das demais providências da
fiscalização.
15.22.
Executar os serviços nas dependências do Cade, cumprindo a carga horária semanal
pré-determinada neste Contrato, em horário a ser estabelecido pelo do CONTRATANTE.
15.23.
Executar os serviços no período estipulado neste Contrato, considerando-se que as
atividades normais do CONTRATANTE não poderão sofrer paralisações de qualquer espécie.
15.24.
Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas de
funcionamento e as relativas à segurança do Edifício onde serão executados os serviços.
15.25.
Os prestadores de serviço alocados para o cumprimento do objeto licitado deverão
cumprir fielmente o Código de Ética dos servidores do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
e assumir o compromisso a ser assinado pela empresa.
15.26.
Notificar o Cade, por escrito, de eventuais ocorrências no curso da execução dos
serviços objeto deste CONTRATO, fixando prazo para a sua correção.
15.27.
A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Cade não eximirá o
CONTRATADO de total responsabilidade pela má execução dos serviços objeto deste Contrato.
15.28.
Atender e manter, durante a execução dos serviços objeto deste CONTRATO, os níveis
mínimos de qualificação técnico-operacional.
15.29.

Informar ao Cade ocasional fusão, cisão ou incorporação e obter o consentimento prévio
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e por escrito do Cade para a continuidade da prestação do serviço, o qual dependerá (i) da verificação
de que a pessoa jurídica resultante preenche os requisitos de habilitação exigidos na licitação, (ii) da
manutenção das condições originais da contratação e (iii) da constatação de que a modificação da
estrutura da empresa não afetará a boa execução do contrato, nem ocasionará qualquer prejuízo.
15.30.
Designar formalmente e manter, durante a vigência do contrato, um preposto para
gerenciamento da execução dos serviços, objeto da presente contratação, e para representação do futuro
contratado, sempre que for necessário.
15.31.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de erro ou falha de
execução, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
15.32.
Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao
contratante ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependências do
contratante, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei nº
8.666/93.
15.33.
Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de
transtorno para a contratante, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com o gestor
do contrato.
15.34.

Proceder à limpeza dos locais de trabalho, após a execução de serviços.

15.35.
Assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios porventura
colocados à disposição para execução do serviço, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo à
Administração, das despesas com manutenção corretiva decorrente de sua má utilização.
15.36.
Se sujeitar às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990).
15.37.
de 1988:

Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 05 de outubro
“XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos.”

15.38.
Substituir, imediatamente, sempre que exigido pela CONTRATANTE,
independentemente de justificativa, qualquer empregado que esteja prestando os serviços nas
dependências do Cade, cuja comportamento e/ou permanência sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatórios.
15.39.
Disponibilizar toda a mão de obra necessária para a realização dos serviços licitados,
com profissionais qualificados e identificados por meio de crachás e uniformes.
15.40.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

16.1.

Caberá à CONTRATANTE:

16.2.
Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por meio da indicação de gestor e
fiscais, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e portaria de fiscalização vigente no Cade, que anotará
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o contrato.
16.3.

Permitir acesso dos empregados da contratada à sua dependência para a execução dos
04/09/2017 18:00

:: SEI / CADE - 0381764 - Contrato ::

14 de 20

http://sei.cade.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

serviços;Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho e
resultados dos trabalhos.
16.4.
Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências do contrato;Assegurar-se de que os preços contratados estão
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir que continuem a ser os mais
vantajosos para o Cade.
16.5.
Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo CONTRATADO, inclusive
quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e
aceitos pelo Cade, não deve ser interrompida.
16.6.
Emitir, por intermédio da Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e Logística do
Cade, pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em especial, quanto ao
acompanhamento, fiscalização da prestação de serviços, aplicação de sanções, alterações e
repactuações contratuais. Nos casos de inadimplemento e falhas das obrigações trabalhistas e
previdenciárias para com seus funcionários, abrir processo de Apuração de Responsabilidade
Contratual que poderá ensejar aplicação das sanções administrativas previstas em lei e no contrato.
16.7.
Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do presente Contrato,
que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO.
16.8.
Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação
dos serviços objeto deste Contrato.
16.9.
Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, desde que os documentos e
requisitos exigidos da Contratada estejam atendidos.
17.

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1.
Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o Contratante poderá, garantida a
prévia defesa e o devido processo legal, aplicar as seguintes sanções:
I-

Advertência, com base no art. 87, I, da Lei 8.666/93;

II Multa moratória, com base no art. 86, caput, da Lei 8.666/93, no percentual
correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso no
cumprimento das obrigações assumidas limitada a 2,5% (dois virgula cinco por
cento), incidente sobre o valor dos serviços não realizados.
III Multa punitiva, com base no art. 87, II, da Lei 8.666/93, de 10% (dez por
cento) incidente sobre o valor dos serviços não realizados, sem embargo de
indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante;
IV Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, com base no art. 87,
III, da Lei 8.666/93;
VDeclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, com base no art. 87, IV, da Lei 8.666/93;
VI Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, com base no art. 7º, da Lei 10.520/2002.
17.2.
Aplica-se a multa moratória, prevista no inciso II do subitem anterior, quando do atraso
injustificado na execução do objeto contrato ou parcela deste; a multa punitiva, cominada no inciso III
do subitem anterior, incide nos casos de descumprimento total ou parcial do objeto contratado.
17.3.

A multa moratória incidirá a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência.
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17.4.
Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pelo
Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
17.5.
As sanções previstas no inciso I, IV, V e VI do item 16.1 poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos II e III, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
17.6.
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado à licitante vencedora e
ao contratado o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto nos §§ 2° e 3°, do art.86 da Lei n°
8.666/93.
17.7.
Decorridos 30 (trinta) dias sem que a contratada tenha iniciado a prestação da obrigação
assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão, conforme determina o
art. 77, da Lei 8.666/93.
17.8.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.

CLÁUSULA DEZOITO – DO VALOR DO CONTRATO

18.1.
O valor total estimado do presente Contrato é de R$ 34.268,00 (trinta e quatro mil
duzentos e sessenta e oito reais), correndo as despesas a conta dos recursos consignados ao
CONTRATANTE, no orçamento Geral da União, para o exercício de 2017, sob a seguinte
classificação: Programa de Trabalho 109746, Elemento de Despesa 3.3.3.9.0.39.16 e 3.3.3.9.0.30.24,
devidamente empenhado, de acordo com as especificações abaixo:
18.1.1.
Do valor total do Contrato, R$ 8.268,00 (oito mil duzentos e sessenta e oito reais)
equivalem à parcela devida ao item 01 para o serviço de manutenção preventiva e corretiva, a ser
pago mensalmente no valor de R$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais).
18.1.2.
Do valor total do Contrato, R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) equivalem à
parcela estimada ao item 02 para os custos com peças e componente, nos temos da Cláusula
Dez do Contrato.
19.

CLÁUSULA DEZENOVE – DO PAGAMENTO

19.1.
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os
materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.
19.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
19.3.
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
19.3.1.
a Nota Fiscal deverá ser digitalizada, em formato PDF, e encaminhada por
endereço eletrônico a ser repassado pela contratante, para fins de comprovação, liquidação e
pagamento.
19.4.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em
relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
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19.5.
Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
19.5.1.

não produziu os resultados acordados;

19.5.2.
deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
19.5.3.
deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
19.6.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
19.7.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
19.8.
Verificada a não manutenção das condições de habilitação pelo CONTRATADO, perante
o SICAF, sem prejuízo do pagamento, o CONTRATANTE notificará, por escrito, a CONTRATADA
da ocorrência, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, promova a regularização ou apresente sua defesa, sob pena de rescisão do Contrato.
(IN/SLTI/MP n. 04/13 e Lei n. 12.440/11). O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da Administração.
19.9.
Não é permitido caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira,
inclusive cessão de crédito.
19.10.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 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.
19.11.
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.
19.12.
Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão
sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos:
I – Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, e
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PIS/PASEP, na forma da IN RFB n.º 1.234/12, conforme determina o art.
64 da Lei n.º 9.430/96;
II – contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da IN
RFB n.º 971/09, conforme determina a Lei n.º 8.212/91; e
III – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei
Complementar n.º 116/03, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema.
19.12.1.
A CONTRATADA optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresa s e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar n.º 123/06 e alterações, fica dispensada das
retenções, conforme dispuser as normas vigentes.
19.12.2.
Fica a CONTRATADA obrigada a informar qualquer alteração de sua condição de
optante pelo SIMPLES.
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19.12.3.
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser contratada para a
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra não poderá beneficiar-se da condição de
optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5o-C do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
19.12.4.
Para efeito de comprovação do disposto no item anterior, a CONTRATADA
deverá apresentar cópia do ofício, enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de
entrega e recebimento, comunicando a assinatura do Contrato de prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de
vedação.
19.13.
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;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX/100) I = (6/10) I = 0,00016438

19.14.
O Cade não estará sujeito à compensação financeira a que se refere o item anterior, se o
atraso decorrer da prestação irregular dos serviços ou com ausência total ou parcial de documentação
hábil, ou pendente de cumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas do contrato.
20.

CLÁUSULA VINTE – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

20.1.
O presente Contrato somente sofrerá alterações ante circunstâncias de fatos
supervenientes, consoante disposições do Art. 65, da Lei n.º 8.666, de 1993 e suas alterações
posteriores, por meio de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente e publicado no Diário Oficial
da União.
20.2.
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento), calculados sobre o valor
inicial atualizado do presente Contrato.
20.3.
Excepcionalmente por acordo celebrado entre as partes as supressões poderá exceder o
limite mencionado no subitem 20.2.
21.

CLÁUSULA VINTE E UM - DA RESCISÃO DO CONTRATO

21.1.
O presente Contrato poderá ser rescindido ainda nos casos e na forma previstos na Lei
nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
21.2.
Resguardam-se os direitos da Administração, no caso da rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666/93;
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CLÁUSULA VINTE E DOIS - DA GARANTIA

22.1.
A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis
por igual período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, segurogarantia ou fiança bancária, no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
22.2.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

22.3.
prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;
22.4.
prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
22.5.

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

22.6.
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
contratada, quando couber.
22.7.
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 22.2, observada a legislação que rege a matéria;
22.8.
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta
específica com correção monetária, em favor do contratante.
22.9.
A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo
de 2% (dois por cento).
22.10.
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
22.11.
O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
22.12.
A garantia será considerada extinta com a devolução da apólice, carta fiança ou
autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada
cumpriu todas as cláusulas do contrato;
22.13.

O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

23.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS - REAJUSTE

23.1.
O valor do contrato será reajustado anualmente, a contar da data da apresentação da
proposta de preços, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, com
base na seguinte fórmula:
R = [(I - Io).P]/Io
Em que:
Para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do reajuste;
Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
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P = preço atual dos serviços.
Para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P = preço do serviço atualizado até o último reajuste efetuado.
23.2.
Os valores dos serviços, ofertados na licitação serão irreajustáveis pelo período de 12
(doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta de preços.
23.3.
Nos preços DEVERÃO estar inclusos todos os custos incidentes sobre o objeto,
inclusive, tributos, fretes, seguros e demais despesas.
23.4.
Caso ocorra a prorrogação contratual, será realizada a redução/eliminação de eventuais
custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da
contratação, sob pena de não renovação do contrato.
23.5.
Na ausência de previsão legal quanto à substituição do IPCA, caso também este índice
venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa ser utilizado, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente.
23.6.

Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.

23.7.
A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis
com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.
24.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO – DOS CASOS OMISSOS

24.1.
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato
regular-se-ão pela Lei nº 8.666/1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma
dos arts. 54 e 55, inciso XII, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
25.

CLÁUSULA VINTE E CINCO - DA PUBLICAÇÃO

25.1.
Caberá ao Contratante providenciar a publicação do presente Contrato, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do quinto dia útil do mês seguinte à data
da assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência, conforme
dispõe a legislação vigente, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei nº 8.666, de 17 de junho de
1993 e alterações posteriores.
26.

CLÁUSULA CINTE E SEIS - DO FORO

26.1.
As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir as
questões decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e acertadas, foi lavrado o presente CONTRATO e
disponibilizado por meio eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, conforme
RESOLUÇÃO CADE N° II, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014, publicada no D.O.U. Seção 1, no dia
02 de dezembro de 2014, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, perante
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duas testemunhas a tudo presente.

Documento assinado eletronicamente por PAULO RENATO TEIXEIRA, Usuário Externo, em
04/09/2017, às 14:47, conforme horário oﬁcial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de
dezembro de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Luana Nunes Santana, Coordenador(a)-Geral, em
04/09/2017, às 15:23, conforme horário oﬁcial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de
dezembro de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Isaque Moura da Silva, Testemunha, em 04/09/2017,
às 15:28, conforme horário oﬁcial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de
2014.
Documento assinado eletronicamente por Marilucy Silva Lima, Testemunha, em 04/09/2017, às
18:00, conforme horário oﬁcial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.cade.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 0381764 e o código CRC D80145DB.
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