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EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
Via W4 Sul, Lote C, Edi cio Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70308-200
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CONTRATO Nº 10/2020/2020
PROCESSO Nº 50840.000052/2020-14
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 10/2020, QUE
FAZEM ENTRE SI A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. E A
EMPRESA MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A - EPL, com sede no SCS Quadra 9, Lote C, 7º e 8º
andares – Edi cio Parque Cidade Corporate – Torre C, na cidade de Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o n°
15.763.423/0001-30, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa MRC SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob
o nº 04.198.254/0001-17, sediada no SHN Quadra 01 Conjunto "A" Bloco "A" Entrada "A" Sala 803 Asa
Norte, em Brasília/DF, CEP 70.701-000, neste ato representada por sua procuradora, a Senhora MARCIA
CAETANO DA SILVA, portadora da Cédula de Iden dade nº 1.862.366, expedida pela SSP/DF, inscrita no
CPF sob o nº 698.295.511-72, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo nº 50840.000052/2020-14 e em observância às disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991,do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do
Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução
Norma va SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019, da Instrução Norma va SEGES/MPDG nº 5, de 26 de
maio de 2017 e suas alterações, e Regulamento de Gestão e Fiscalização de Contratos da EPL, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do
Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 01/2020 do Departamento de Engenharia e Construção do
Exército Brasileiro, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.
O objeto do presente instrumento é a aquisição de um conjunto de so wares des nados à
sua a vidade, visando a manutenção das condições de trabalho já existentes e a consolidação da
metodologia BIM no âmbito da Empresa de Planejamento e Logís ca S.A., para tanto, cons tuem objeto
do referido pregão que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e do Estudo
Técnico Preliminar da Contratação COTIC-EPL 2509538.
1.2.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden ﬁcado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1.
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele ﬁxado no Edital, com início na data
de assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 48 (quarenta e oito)
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meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no
Anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017, atentando, em especial para o cumprimento dos seguintes
requisitos:
2.1.1.
Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços
tem natureza con nuada;
2.1.2.
Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.3.
Seja juntada jus ﬁca va e mo vo, por escrito, de que a Administração
mantém interesse na realização do serviço;
2.1.4.
Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administração;
2.1.5.
Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na
prorrogação;
2.1.6.
habilitação.

Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de

2.2.

A CONTRATADA não tem direito subje vo à prorrogação contratual.

2.3.

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

3.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.
dois reais).

O valor total da contratação é de R$ 93.792,00 (noventa e três mil setecentos e noventa e

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

2

Suíte Architecture, Engineering & Construc on Collec on
Ferramentas BIM integradas para projetos de construção,
infraestrutura civil e construção (licença para 12 meses) licença mul
user.

08

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R$ 11.724,00 R$ 93.792,00

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 2020, na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade: 395001/39253
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 26.121.0032.20UC.0001 – Estudos, Projetos e Planejamento de
Infraestrutura de Transportes
Elemento de Despesa: 3390
Nota de Empenho: 2020NE800192
4.2.
No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
ﬁnanceiro.
5.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1.
O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontramse deﬁnidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
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CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1.
As regras acerca do reajustamento de preços em sen do amplo do valor contratual
(reajuste em sen do estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.
A contratada deverá prestar garan a de execução contratual, nos termos do ar go 70 da
Lei nº 13.303/2016, no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em até 10 (dez)
dias, contados da assinatura do contrato.
8.
CLÁUSULA
FISCALIZAÇÃO

OITAVA

–

MODELO

DE

EXECUÇÃO

DOS

SERVIÇOS

E

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

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1.
Referência.

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

10.

CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1.
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, desde que respeitada as disposições do Regulamento de Gestão e Fiscalização de Contratos
da EPL e que não conﬂitantes com este norma vo de regência.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1.

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1.
por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no
Regulamento de Gestão e Fiscalização de Contratos da EPL, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas no Termo de Referêncial;
11.1.2.
amigavelmente, nos termos do Regulamento de Gestão e Fiscalização de
Contratos da EPL.

11.2.
A inexecução total ou parcial do contrato pode ensejar sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na legislação e no Regulamento de Gestão e Fiscalização de Contratos da EPL.
11.3.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4.
O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indica vo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:
11.4.1.
cumpridos;

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente

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.
ﬁnanceira;

caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
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13.1.
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina na Seção III do Regulamento de
Gestão e Fiscalização de Contratos da EPL, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.
13.2.
A CONTRATADA poderá a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se ﬁzerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
13.3.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na
Lei nº 13.303, de 2016, Regulamento de Gestão e Fiscalização de Contratos da EPL, 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.
14.2.
Situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão regidas também pelos
princípios gerais de direito, pelos princípios gerais da teoria geral dos contratos e, no que couber, pelos
princípios gerais de direito privado.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1.
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oﬁcial da União, nos termos do § 2º do art. 6º do Regulamento de Gestão e Fiscalização de
Contratos da EPL.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1.
Fica eleito o Foro da Jus ça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente
CONTRATO.
E, por estarem assim justos e contratados, ﬁrmam o presente Instrumento, assinado
eletronicamente pelas partes contraentes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E
LOGÍSTICA - EPL
CONTRATANTE

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E
LOGÍSTICA - EPL
CONTRATANTE

MARCIA CAETANO DA SILVA
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
CONTRATADA

Testemunha
Nome: FABIANA DE SOUZA SILVA
CPF 022.818.361.85

Testemunha:
Nome: CINDY RAQUEL ROCHA DE SOUZA
LIMA
CPF 047.163.651-74

Documento assinado eletronicamente por MARCIA CAETANO DA SILVA, Usuário Externo, em
07/08/2020, às 11:10, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Diretor de Gestão, em
07/08/2020, às 11:56, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.
Documento assinado eletronicamente por Rafael Antonio Cren Benini, Diretor de Planejamento, em
11/08/2020, às 16:24, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.
Documento assinado eletronicamente por Fabiana de Souza Silva, Assistente I, em 12/08/2020, às
17:11, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº
446/2015 do Ministério dos Transportes.
Documento assinado eletronicamente por Cindy Raquel Rocha de Souza Lima, Assistente II, em
12/08/2020, às 17:12, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2675067 e
o código CRC ED5C830F.

Referência: Processo nº 50840.000052/2020-14
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