Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300
Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 147/2019-PROAD/IFRN, CELEBRADO
ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE – IFRN E A ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, CAMPUS MACAU, pessoa
jurídica de direito público, de caráter autárquico, vinculado ao Ministério da Educação, situado na Rua das Margaridas, 300, COHAB,
Macau/RN, CEP: 59.500-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.877.412/0007-53, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Diretor Geral, o Sr. VARÉLIO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, professor, inscrito no CPF/MF sob o nº
701.555.854-87, e, de outro lado, a empresa, ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, estabelecida na Rua Monsenhor
Gurgel, 32 – Loja 46 – Abolição II - Mossoró/RN – CEP 59.619-218, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.546.971/0001-25, doravante denominado
simplesmente CONTRATADA, neste ato representado por, ALEXANDRE ANDRADE DE FREITAS, brasileiro, Carteira de Identidade nº.
260615353-7 expedida em 26/02/2018, Órgão Expedidor CREA-RN, e portador do CPF sob o nº 761.484.594-34, tendo em vista o que consta
no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23135.002029.2019-14, REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES – RDC Nº 06/2018 –
UASG 158155, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é a RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
condições, quantidades, exigências e especificações

DO

CAMPUS MACAU DO IFRN, conforme

discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus Anexos e na proposta

da Contratada.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de RDC Eletrônico nº 06.2018 e seus Anexos, identificado no preâmbulo acima, e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1.
2.2.

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é 04 (quatro) meses, com início na data de assinatura.
A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente

empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
2.3.
2.4.

A execução dos serviços e etapas observarão o cronograma físico-financeiro.
A duração do contrato ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. A prorrogação dos prazos de execução e

vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização

da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1.
3.2.

O valor total da contratação é de R$ 69.602,65 (sessenta e nove mil, seiscentos e dois reais e sessenta e cinco centavos).
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos

e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3.

O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da

contratada, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do
índice INCC – Índice Nacional de Custos da Construção ou outro que vier a substituí-lo.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União,

para o exercício de 2019, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 158155
Fonte: 8100000000
Programa de Trabalho: 108938
Elemento de Despesa: 339039
PI: L20RLP43PLN
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1.

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
6.1.

A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total deste contrato, no prazo de 10

(dez) dias úteis, observadas as condições previstas no Edital.
6.2. O regime jurídico da garantia é aquele previsto em edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1.

O regime de execução do presente contrato é empreitada por preço unitário.

7.2.

A fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE está prevista no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

8.2.

A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA – DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
9.1.

Fica vedada a celebração de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das seguintes hipóteses:

9.1.1.

Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido à caso fortuito ou força maior;

9.1.2.

Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência ou que

estejam previstos na Matriz de Risco são de responsabilidade da contratada.
9.1.3.

Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido

da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites previstos no § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
9.1.4.

Nos termos do artigo 19 § 2º da lei 12.462/2011, o julgamento do maior desconto terá como referência o preço global fixado no

instrumento convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.
9.2.

Da Alocação de Risco

9.2.1.

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado na execução do contrato. Com

base na Matriz de Risco é que são definidas as diretrizes das cláusulas contratuais.
9.2.2.

A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem

limitação.
9.2.3.

A Contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade é do Contratante.

9.2.4.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um

objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o
impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico.
9.2.5.

A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informações da Matriz de Risco.

9.2.6.

A contratada declara:

9.2.6.1.

Ter pleno conhecimento na natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no contrato; e

9.2.6.2.

Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1.

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

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 Projeto Básico, anexo do Edital.
11.2.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3.

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

1993.
11.4.

O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

11.4.1.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

11.4.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3.

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1.

É vedado à CONTRATADA:

12.1.1.

Caucionar ou utilizar 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.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
13.1.
13.2.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do

contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
13.3.
13.4.

O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.
A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos Anexos ao

instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto nº 7.983/2013.
13.5.

A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida 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 unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto nº 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem
da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.
13.6.

O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao

preço de referência da administração pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global
contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO
14.1.

Fica vedada a celebração de alterações contratuais a este contrato, sendo resguardado as exceções previstas no art. 9°, §4°, da Lei

12.462/11.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1.

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Rio Grande do

Norte - Justiça Federal.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e

achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Macau/RN, 29 de outubro de 2019

VARÉLIO GOMES DOS SANTOS

ALEXANDRE ANDRADE DE FREITAS

Diretor-Geral do campus Macau

Representante Legal

CONTRATANTE

CONTRATADA
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