TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA

CONTRATO Nº 28 / 2020
CONTRATO nº. 28/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA - TRE/RR E A EMPRESA PROJETOS
ELÉTRICOS LTDA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA.
A UNIÃO, por meio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA, situado na Av. Juscelino Kubistchek, n.º 543 – São Pedro, nesta Capital, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 05.955.085/0001-85, neste ato representado por seu Diretor-Geral, senhor Adriano Nogueira Batista, nomeado pela Portaria 211/2020, de 26 de agosto de
2020, publicada no DJE n.º 164 de 27 de agosto de 2020, inscrito no CPF n.º 323.230.262-91, com fulcro no art. 86, XX, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro lado a empresa PROJETOS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 07.261.798/0001-74, com sede localizada na
Rodovia RS 223, KM 46,4 S/N, Bairro Arroio Grande, Ibirubá/RS - CEP: 98200-000 - Telefone (55) 3217-5111, e-mail: ruandria@hccengenharia.com.br, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, senhor Luiz Alberto Wagner Pinto Junior, portador da Carteira de Identidade de n.º 7077203052, expedida pela SJS/RS,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 991.465.250-68, nos termos da Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos n.º 10.024/2019, n.º 7.893/2013, e demais normas legais
aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão eletrônico n.º 47/2020 - Processo SEI n.º 0002782-90.2020.6.23.8000, e Ata de Registro de Preços 73/2020 resolvem
celebrar o presente contrato.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, nos Prédios do TRE-RR, contemplando a
elaboração de projeto executivo, aprovação na concessionária de energia, fornecimento, instalação, comissionamento e testes do sistema, tudo conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência n.° 101/2020
1.2. Independentemente de transcrição, farão parte integrante deste instrumento, guardada a necessária conformidade entre eles, o Termo de Referência, o Edital do Pregão nº 47/2020 e seus
Anexos, bem como a proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste contrato será de 31.12.2021 contados da assinatura.
2.1.1. A garantia de instalação dos bens e dos serviços executados será previsto no Termo de Referência.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ 617.400,00 (seiscentos e dezessete mil e quatrocentos 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.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados, ou dos bens fornecidos e
aceitos conforme quadro abaixo:
Item

1

Descrição

Medida

Quant.

Contratação de empresa para a instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, nos
Prédios do TRE-RR, contemplando a elaboração de projeto executivo, aprovação na concessionária de energia,
fornecimento, instalação, comissionamento e testes do sistema, tudo conforme condições, quantidades e exigências
kWp
196
estabelecidas no Termo de Referência n.° 101/2020.
Proposta 0583393
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DA EXECUÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor Unit. R$

Valor Total R$

3.150,00

617.400,00

4.1. O presente contrato terá execução indireta no regime de empreitada por preço global.
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista em orçamento, para o exercício de 2020, conforme Nota de empenho
2020NE000661(0587457).
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA SUSTENTABILIDADE

5.1 A execução do objeto do presente contrato será realizada segundo as condições estabelecidas no Edital da Licitação, no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
5.2. O prazo total para instalação e início da operação do sistema são aqueles já definidos no Termo de Referência.
5.2.1. Os serviços serão prestados nas unidades/ locais definidos no Termo de Referência.
5.3. A Contratante, por meio de fiscal designado, realizará o acompanhamento e a supervisão do objeto, zelando pelo efetivo cumprimento do padrão de qualidade, informando/registrando os
desvios da normalidade, da qualidade e das ocorrências de deficiências.
5.4.Como estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os manuais e recomendações do fabricante dos equipamento, bem como a legislação específica vigente, em especial a Lei n. 12.305/10, que
trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, se for aplicável.
5.5.Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n. 382/06, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
5.6. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas
visando o conforto da comunidade, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n. 01/90, e legislação correlata.
5.7. Nos termos do artigo 4°§3° da Instrução Normativa SLTI/MP n. 1/10, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.
5.8. Todo material/equipamento empregado na execução dos serviços será novo e de primeira qualidade. Serão rejeitados os materiais que não se enquadrarem nas especificações contidas no Termo
de Referência.
5.9. A utilização de materiais/equipamentos similares aos especificados só poderá ser feita MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, devidamente registrada, podendo a
fiscalização solicitar, sempre que entender necessário, a comprovação da similaridade por meios documentais (testes de laboratórios, laudos dos fabricantes, etc.).
5.10. No descumprimento do previsto no Termo de Referência, poderá o fiscal determinar à CONTRATADA a retirada imediata, do local de instalação, de todos os materiais/equipamentos que
estejam em desacordo, ficando a contratada na obrigação de arcar com todos os ônus advindos da irregularidade, e ainda, ficando sujeita às penalidades previstas em contrato.
5.11. Aqueles serviços que produzam ruído elevado, desligamentos de energia ou água, ou qualquer outro que interfira no ambiente de trabalho das unidades do Tribunal, deverão ser realizados
fora do horário de expediente ou deverão ter sua execução agendada com dois dias úteis de antecedência .
5.12. Na execução dos serviços deverá ser observado o cuidado com a integridade das instalações existentes, bem como os materiais deverão ser adequadamente acondicionados ao final do
expediente de modo a evitar acidentes .
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Concluídos todos os serviços e após aprovação pela fiscalização o recebimento será conforme previsto no Termo de Referência;
6.2. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por eventuais danos e prejuízos que venha a dar causa, direta ou indiretamente, bem como a terceiros em decorrência da execução dos serviços
contratados;
6.3. A CONTRATADA comunicará ao Contratante a constatação de quaisquer anormalidades que verificar durante a execução dos serviços;
6.4. No recebimento e aceitação do objeto desta Licitação, serão consideradas, no que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93
6.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da licitante.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA

7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 30.870,00 (trinta mil, oitocentos e setenta reais), correspondente a 5% do valor anual do contrato, mediante a opção por uma das
modalidades legais (caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária), no prazo de 10 dias, contados da data da assinatura deste instrumento, com validade de 90
dias após o término da vigência contratual.
7.1.1. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

7.1.1.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
7.1.1.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
7.1.1.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
7.1.1.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.
7.2. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item acima, observada a legislação que rege a matéria.
7.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,05% do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2%.
7.4. O atraso superior a 25 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 n.º 8.666, de 1993.
7.5. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
7.6. A garantia será considerada extinta:
7.6.1. 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;
.6.2. com o término da vigência do contrato, observado o prazo de 90 dias previsto no subitem 6.1 acima, que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso
de ocorrência de sinistro, mediante a respectiva comunicação.
7.7. O co7ntratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
7.8. A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra
até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, observada a legislação que rege a matéria.
7.9. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual nas hipóteses de utilização para pagamento de multas contratuais ou prorrogação de vigência contratual e complementá-la em caso de
modificação do valor do objeto contratual.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta.
8.2. Fornecer e utilizar os materiais, equipamentos e ferramentas necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.
8.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
8.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão as unidade do Tribunal para a execução dos serviços.
8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante.
8.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.
8.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.
8.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
8.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
8.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante.
8.15. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante.
8.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
8.17. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução dos serviços.
8.18. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
8.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
8.20. Providenciar junto ao CREA as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades, nos termos das normas pertinentes (Leis n. 6.496/77 e
12.378/10), quando for o caso.
8.21. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável, quando for o caso.
8.22. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Referência, conforme
artigo 111 da Lei 8.666/93, quando for o caso.
8.23. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações constante no Termo de
Referência e no prazo determinado.
8.24. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
8.25. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Termo de Referência e seus Apêndices, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal da Contratante.
8.26. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força
maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto
à obra.
8.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos.
8.28. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais,
estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas.
CLÁUSULA NOVA - 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 dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada.
9.3. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.
9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme definido em Contrato.
9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada.
9.6. Fornecer, por escrito, as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
9.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção.
9.8. Aplicar as penalidades previstas no caso de descumprimento das obrigações pela Contratada.
9.9. Designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo(a) servidor indicado pela Secretaria ou por representante da CONTRATANTE, devidamente
designado, permitida a assistência de terceiros.
10.2. O Fiscal do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

10.3. A atestação de conformidade do(s) serviço(s) executado(s) cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
10.4. A CONTRATADA deve indicar preposto, na data de assinatura do Contrato, para representá-la sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento dos serviços será realizado por meio de ordem ou depósito bancário(a) em favor do fornecedor, em até 10 dias após o ateste da medição pelo fiscal do contrato, mediante
apresentação de Nota Fiscal, documentação de regularidade prevista em edital e dados bancários.
10.1.1. O pagamento será realizado obedecendo os seguintes percentuais e etapas:
a) 95% do valor total, do valor total após toda a montagem do sistema e solicitação de vistoria à distribuidora.
b) 5% do valor total, do valor total após o recebimento definitivo do objeto.
10.1.2. Os materiais serão fornecidos pela Contratada e pagos mediante a sua aplicação. Não serão pagos materiais adquiridos e não aplicados, mesmo que se encontrem no local de execução
dos serviços, salvo se autorizado pela Diretoria Geral.
10.2. Constatada alguma irregularidade na nota fiscal, esta deverá ser devolvida ao contratado, para as necessárias correções, em até 5 dias úteis, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
10.3. É obrigação da Contratada manter durante a execução do objeto todas as condições de habilitação exigidas, sob pena de rescisão contratual e penalidade do item 10.1.1.
10.3.1. Caso não se encontre regularizada, a contratada terá o prazo de até 15 dias, prorrogável pelo mesmo período, contados da sua notificação, para regularização, sem prejuízo da
comunicação ao órgão fiscalizador do tributo.
10.4. Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na IN 1234/12, expedida pela Secretaria da Receita Federal, este Tribunal efetuará retenção dos IRPJ, COFINS e PIS/PASEP, CSLL,
sobre os pagamentos que efetuar a Pessoas Jurídicas em razão do fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos pertinentes, exceto para as
empresas optantes do “SIMPLES” quando, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovarem a referida opção mediante documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal,
extraído do CNPJ.
10.5. 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, será 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)

( 6 / 100 )

I = 0,00016438

365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

I=

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Com fundamento no artigo 7.º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do TRE/RR, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para a contratação, a
CONTRATADA que:
12.1.1.

apresentar documentação falsa;

12.1.2.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3.

falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.1.4.

comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5

fizer declaração falsa;

12.1.6.

cometer fraude fiscal.

12.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes sanções:
11.2.1. advertência;
11.2.2. multa nos percentuais previamente definidos no Termo de Referência;
12.3 suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o TRE/RR, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
12.4. 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior.
12.5. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração da CONTRATANTE e
impedimento de licitar e contratar com a União; descontando-a do pagamento a ser efetuado.
12.6. As penalidades referentes a irregular execução do Contrato serão apuradas pelo Fiscal do Contrato, na forma do art. 67 da Lei n. 8.666/93.
12.7. A aplicação das sanções será precedida de processo administrativo sendo assegurada a defesa prévia.
12.8. Aplicar-se-ão toda e quaisquer sanções relacionadas no Termo de Referência, seus anexos e no Edital da licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS ALTERAÇÕES E DOS REAJUSTES

13.1. Eventuais aditivos e alterações contratuais reger-se-ão pela Lei n. 8.666/93, sendo que a CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do Contrato.
13.1.1. Na hipótese da necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações:
13.1.1.1. Para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão àqueles já contratados.
13.1.1.2. Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles do mês de referência do orçamento, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela
empresa no momento da licitação.
a) O desconto poderá ser reduzido para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos
aditivos contratuais não excedam os custos do SINAPI, conforme preconiza o disposto no art. 14 do Decreto nº 7.983/2013 ou nas recentes Leis de Diretrizes
Orçamentárias.
13.1.1.3. Para itens novos não constantes do SINAPI, será utilizada a média ou a mediana (a que resultar em menor valor) de, no mínimo, 3 (três) referências de preço, obtidas isoladas
ou conjuntamente, por meio de pesquisa de preços no mercado, em órgãos ou em entidades da Administração Pública, assegurando-se a aplicação do mesmo desconto global fornecido
pela licitante sobre o orçamento estimativo (cotação) efetuado pela fiscalização.
13.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes CONTRATANTES poderão exceder o limite de 25% do valor inicial atualizado do Contrato.
13.3. Será permitida a recomposição dos valores contratados, para reestabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição do
CONTRATANTE, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, desde que atendidas as exigências legais e aceitas pela Administração.
13.4. O preço dos serviços de manutenção (atualização e suporte) será reajustado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE, ou por outro
indicador que venha a substituí-lo.
13.4.1. O primeiro reajuste será concedido um ano após a assinatura do contrato, levando em conta a variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro
aniversário do contrato; os próximos reajustes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO

14.1. O Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93 e nas formas previstas no seu art. 79, com as consequências contratuais estabelecidas no art. 80 da
mesma lei.
14.2. A rescisão do Contrato ocorrerá sem prejuízo da exigibilidade de débito anterior da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e de condições estabelecidas neste instrumento, além das
perdas e danos decorrentes.
14.3. Pela rescisão de que trata o parágrafo segundo do art. 79 da Lei n. 8.666/93, a CONTRATADA terá o direito de receber pelos serviços já executados e aceitos pela CONTRATANTE até a data
de encerramento do presente contrato.

14.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, facultada a defesa prévia do interessado e assegurados o contraditório e a ampla defesa.
14.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E DAS INTIMAÇÕES

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento e seus aditivos, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo legal.
14.2. Nos termos do permissivo contido nos arts. 2.º e 5.º da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), dispensando-se a
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
14.3. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
14.4. Na hipótese do item 2, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
14.5. A consulta referida nos itens 2 e 3 deverá ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do
término desse prazo.
14.6. Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do item 4, aos
que manifestarem interesse por esse serviço.
14.7. Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma desta cláusula possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o
ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

15.1. O presente contrato fundamenta-se:
15.1.1.

na Lei n.º 10.520/2002 e nos Decretos n.º 5.450/2005.

15.1.2.

subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

15.2. O presente contrato vincula-se aos termos:
15.2.1.

do edital do Pregão n.º 47/2020 e seus anexos, constantes do Processo SEI n.º 0002782-90.2020.6.23.8000

15.2.2

da proposta vencedora da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Boa
Vista/RR, Seção Judiciária de Roraima, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, o qual, depois de lido, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.
Boa Vista/RR, 04 de dezembro de 2020.
_________________________________
Adriano Nogueira Batista
Diretor-Geral
(documento assinado eletronicamente)
_________________________________________
Luiz Alberto Wagner Pinto Junior
Representante legal da CONTRATADA
(documento assinado eletronicamente)
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