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SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CONTRATO Nº 8/2018
Processo nº 44011.003478/2018-75
Unidade Gestora: Coordenação-Geral de Patrimônio e Logís ca
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA (BAGAGENS
E BENS QUE CELEBRAM ENTRE SI A
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR E A EMPRESA REI DE OURO
MUDANÇAS E TRANSPORTE EIRELI EPP.
A SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC, com sede no SCN - Setor Comercial
Norte, Quadra 06, Conjunto "A", Bloco "A", 3º andar, Ed. Venâncio 3.000 (Shopping ID), Brasília/DF, CEP 70.176-900,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.290.290/1000-02, neste ato representada pela Diretora de Administração - Subs tuta,
Senhora RITA DE CÁSSIA CORRÊA DA SILVA, nomeada pela Portaria nº 93, de 20 de março de 2017, publicada no Diário
Oﬁcial da União de 21 de março de 2017, inscrita no CPF nº 471.374.791-20, portadora da Carteira de Iden dade nº
0.216.734.541, expedida pela MDEF-SP, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa REI DE OURO
MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.781.353/0001-20, sediada na Rua Goiás
386, Beira Rio, São João de Meri , Rio de Janeiro, CEP: 25.555-770, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor EVERTON JORGE ANTUNES DA COSTA, portador da Carteira de Iden dade nº 21.091.452-9,
expedida pela DIC-RJ, e CPF nº 111.453.127-80, tendo em vista o que consta no Processo nº 44011.003478/2018-75 e
em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Norma va
SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de transporte rodoviário de carga, em
caminhão fechado po Baú, compreendendo o transporte de bagagem (móveis, utensílios, vestuário, objetos e demais
pertences) de servidores removidos e de bens em geral (permanente e de consumo) da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar - PREVIC, considerando a metragem cúbica admi da, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden ﬁcado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da contratação:

Item

Etapas
(Km)

1
2
3
4

51 a 500
501 a 1.000
1.001 a 2.000
2.001 a 3.000

Distância Máxima
Considerada
(A)
500
1.000
2.000
3.000

Quan dade Es mada Limite Máximo
em M³
(m³ x KM)
(B)
(C)*
14,31
7.156
14,98
14.980
81,59
163.180
23,30
69.900

Preço Unitário
(D)

Valor Máximo Total
(C x D)

R$ 0,2800
R$ 0,1658
R$ 0,1340
R$ 0,1200
Total

R$ 2.003,28
R$ 2.483,68
R$ 21.866,12
R$ 8.388,00
R$ 34.741,48

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1.

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é até 31 de dezembro de 2018.
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CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.
O valor total da contratação é de R$ 34.741,48 (trinta e quatro mil setecentos e quarenta e um reais e
quarenta e oito centavos).
3.2.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade: 33206/333005
Fonte: 0174333001
Programa de Trabalho: 09.122.2110.2000.0001
Elemento de Despesa: 33.90.39
PI: PREVIC
5.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1.
Edital.

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

6.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1.
O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano,
contado a par r da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA.
6.2.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par r dos
efeitos ﬁnanceiros do úl mo reajuste.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.
A CONTRATADA prestará garan a no valor de R$ 1.737,07 (um mil setecentos e trinta e sete reais e sete
centavos), em uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por
cento) de seu valor total, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após assinatura deste instrumento, observadas as condições
previstas no Edital.
8.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados e a ﬁscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
9.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1.
do Edital.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo

10.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1.
Edital.

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
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11.1.
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666,
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
11.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito
à prévia e ampla defesa.
11.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista no
art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4.

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

11.4.1.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3.

Indenizações e multas.

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1.

É vedado à CONTRATADA:

12.1.1.

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

12.1.2.
Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1.

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

13.2.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se ﬁzerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.2.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993..
13.3.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1.
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oﬁcial
da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

16.1.
O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção
Judiciária de Brasília - Jus ça Federal.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 1 (uma) via digital, que, depois de
lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Documento assinado eletronicamente por Everton J A Costa, Usuário Externo, em 25/09/2018, às 14:42, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA, Diretor(a) de Administração Subs tuto (a), em 25/09/2018, às 16:33, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0154691 e o código CRC
9BA253A4.

Referência: Processo nº 44011.003478/2018-75

SEI nº 0154691
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