
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA 

COORDENADORIA DE ADMINISTR4ÇÃO 

PR-RO-000 W106/2018 

CONTRATO N° 07/2018 QUE ENTRE SI CELE-
BRA A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA PRO-
CURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDO-
MA, E A EMPRESA MULTITEC ELEVADO-
RES LTDA-EPP, PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVA-
DOR. 

CONTRATANTE: Procuradoria da República em Rondônia, localizada na Rua José Ca-
macho, n° 3307, CEP 76820-886 - Bairro Embratel — Porto Velho/RO, representada neste ato 
pelo Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, Senhor AG-
NALDO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n° 477.393 
SSP/RO e do CPF n° 497.562.492-34, matrícula 5759, residente e domiciliado nesta capital, 
no uso da competência a si atribuída pelos normativos contidos na Portaria n°86/2015/PR/R0 
e no Art. 41, X e XI, do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Por-
taria SG/IVIPF n° 382, de 05 de maio de 2015. 

CONTRATADA: MULTITEC ELEVADORES LTDA — EPP, inscrito no CNPJ (ME) sob o 
09.477.789/0001-40, estabelecido na Rua Luiz Geraldo da Silva, n° 05, Quadra 79 — CPA 

II, CEP 78055-518, Cuiabá/MT, representado pelo seu Diretor Comercial, Senhor NAUDY-
LANN DANTAS LIMA, portador da Cédula de Identidade a° 16499506 SJSP e CPF (MF) 
n.° 017.349.841-80, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato so-
cial. 

Os CONTRATANTES têm entre si, justo e avençado, e celebra o presente contrato, instruido 
no Processo n° 1.31.000.000463/2018-87, considerando ainda as disposições estabelecidas da 
Lei n. 10.520/02, Decreto 5.450/2005 e Lei n.° 8.666/93, mediante as cláusulas e condições 
que se seguem. 

;CLÀ-USULÀ2PREVIEIRX: DO OBJETO E IiESCRIÇÃO DOS:SERVIÇOS Tr: 

O objeto deste contrato é a prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e 
corretiva de 01 (um) elevador instalado no Edifício-Sede da Procuradoria da República no 
Estado de Rondônia — PR/RO, localizado na Rua José Camacho, 3307, Bairro Embratel, Cep: 
76.820-886 - Porto Velho — RO, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata (mediante 
ressarcimento), necessários para execução dos serviços. 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: O elevador no qual serão realizados os serv 
ços a serem contratados possui as seguintes características: 

Tipo do Equipamento: Elevador Hidráulico com casa de máquina ao lado do fosso. 

Quantidade: 01 (um). 

_ 
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Localização: Prédio Sede da Procuradoria da República em Rondônia, localizado na 
Rua José Camacho, 3307, Bairro Embratel, Cep: 76.820-886 - Porto Velho — RO. 

Marca: Up Line. 

Quantidade: 01 — Social. 

O Capacidade: 750 Kg / 10 Passageiros. 

Velocidade: 1.0 m/s. 

N" de paradas/ entradas: 06. 

Denominação de andares: T/1 a 5. 

Número de paradas/ entradas: 06/06. 

Percurso Total: 18.00 m. 

1) Estratégia de atendimento: Automático Coletivo Seletivo na Descida. 

Alimentação: 200 V — 6011z. 

Modelo da Cabina (UP): HD-501. 

Acabamento dos Painéis: Aço Inox. 

Última altura: 3,80 m. 

Dimensões internas da caixa de corrida: 1,75 x 1390m. 

Botoeira cabina: Modelo Padrão. 

Dimensões da cabine: 1,40 x 1,10m. 

Profundidade do fosso: 1,50m. 

10 Tipo Porta. caing: Abertura central. 
Segurança de porta de cabina: Barreira Eletrônica. 

Portas de pavimentos tipo: Correr/ Abertura Central. 

Acabamento de portas de pavimento: Aço Inox. 

Dimensões de portas de pavimento: 0,90 x 2,10 m. 

Botoeiras de pavimentos: Aço Inox c/ botões modelo padrão. 

aa)Intercomunicador: Viva Voz — interligando portaria cabina. 

bb) Gravação em Braile: Painel de Operações de Cabina. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ESPECIFICAÇÕES E METODOLOGIA 

3.1 Os serviços de manutenção serão executados por equipe técnica não residente no local de 
prestação dos serviços com, no mínimo, as seguintes categorias profissionais constantes abai-
xo: 

3.1.1. PROFISSIONAL TÉCNICO: Profissional habilitado para realizar serviço de 
manutenção em elevadores com experiência comprovada em suas respectivas áreas. 
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3.3.2. Os serviços de manutenção preventiva, conetiva e preditiva incluem a 
realização de todos os testes elétricos e mecânicos, revisão, calibragem, verificação 
das condições operacionais do equipamento, análises de vazamentos, condições de 
lubrificação de componentes internos, eficiência, consumo elétrico e limpeza, bem 
como orientações para operação normal e adequada dos equipamentos. 

3.3.3. Os serviços de manutenção preventiva, preditiva e conetiva devem ser prestados 
nos locais em chie os sistemas estãi instalados: 
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3.1.2. PROFISSIONAL SUPERVISOR DE MECÂNICA: Profissional de nível superi-
or da área de "mecânica", com registro no CREA e experiência comprovada em suas 
respectivas áreas e mediante Certidão de Acervo Técnico. 0(s) Engenheiro(s) Mecâni-
co(s) será(ão) o(s) coordenador(es) dos trabalhos 

3.1.3. A Equipe deverá manter as condições de habilitação da licitação que deu origem 
ao contrato (Capacidade Técnica-Profissional). 

3.1.4 Os serviços de manutenção deverão ser realizados através de Visitas técnicas 
programadas, as quais deverão ser previamente agendadas junto com o cronograma de 
manutenções preventivas e através de Chamados para atendimento de manutenções 
corretivas. 

3.2 Para a prestação dos serviços nas dependências da CONTRATAN1E, os funcionários da 
CONTRATADA deverão sempre se apresentar ao Fiscal do Contrato antes do inicio dos traba-
lhos, salvo situações excepcionais autorizadas pela CONTRATANTE. 

3.3. Os serviços de manutenção abrangem manutenção preventiva, preditiva e conetiva. En-
tende-se isso por todas as ações e intervenções permanentes, periódicas ou pontuais e emer-
genciais nos elevadores, suas peças e componentes de propriedade do CONTRATANTE que 
resultem, respectivamente, na manutenção do estado de uso ou de operação, e na recuperação 
do estado de uso ou de operação, para que os equipamentos e seus componentes constantes no 
objeto deste documento sejam garantidos. 

3.3.1. MANUTENÇÃO INICIAL: Nos primeiros 30 (trinta) dias corridos do iní-
cio do contrato, autorizado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá enviar, 
impresso e via CD-R ou DVD-R, Relatório de Avaliação Técnica ao fiscal do contrato, 
informando: estado de funcionamento, operacionalidade e integridade de todos os 
equipamentos, relação de equipamentos ou materiais a serem repostos e cronograma 
para execução ou estudo das pendências, além de relação dos componentes dos equi-
pamentos com sua localização, nome do fabricante, modelo, n° de série, tipo, capaci-
dade, tensão, corrente nominal e outros dados que se fizerem necessários à. perfeita 
identificação dos equipamentos e/ou componentes. Essa manutenção deverá obriga-
toriamente ser realizada pelo profissional Supervisor de Mecânica da CONTRA-
TADA. 
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3.3.4. Os serviços de equipamentos, que por motivos técnicos não puderem ser execu-
tados nos locais de uso, serão retirados pela CONTRATADA, mediante prévia aprova-
ção e avaliação do fiscal do Contrato, ficando a mesma inteiramente responsável pela 
integridade fisica de seus componentes durante a retirada, transporte., substituição de 
peças e reinstalação, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

3.3.5. Ocorrendo o previsto no item anterior, o CON 	TRATANTE avaliará sobre a ne- 
cessidade de se substituir imediatamente o componente, de acordo com o uso do equi-
pamento, o tipo de equipamento/peça, facilidade de se ter em estoque ou de se encon-
trar no mercado. Caso ocorra, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata insta-
lação de outros componentes com as mesmas características dos componentes retira- 
dos, sem ônus para o CON 	IRATANTE, os quais somente poderão ser retirados quan- 
do da reinstalação dos componentes originais devidamente corrigidos. 

3.4. A CONTRATADA deverá executar os serviços no horário normal de expediente in-
terno da Procuradoria, que atualmente é de segunda à sexta-feira, das 8h às 15h. 

3.5. Mediante solicitação/autorização da CONTRATANTE, os serviços poderão ser efe-
tuados fora do horário de experiente da Procuradoria, em finais de semana e feriados. 

3.6. As manutenções consistem em: 

3.6.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA.  tem por objetivo evitar a ocorrência de de-
feitos em todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões 
de segurança e em perfeito estado de funcionamento, de acordo com os manuais e nor-
mas técnicas especificas, inclusive dos fabricantes, devendo ser executada em duas 
etapas: 

Inspeção: Verificação de determinados pontos das instalações 
seguindo programa (rotina) de manutenção recomendado pelos fabri-
cantes dos equipamentos; 

Revisão: Verificações (parciais ou totais) programadas das insta-
lações para fins de reparos, limpeza ou reposição de componentes. 

3.6.1.1 Para cada evento de manutenção preventiva, deverá ser gerada imedia-
tamente um relatório de atendimento, independente da data de conclusão do 
serviço. É de inteira responsabilidade da CON TRATADA a entrega da relatório 
de atendimento ao CON 	TRATANTE (fiscal) na mesma data em que realizada a 
manutenção. 

3.6.1.2. As manutenções preventivas deverão ser executadas no horário nor-
mal de expediente interno, que atualmente é de segunda à sexta-feira, das 
8h às 15h, de modo que não prejudique o funcionamento das atividades do 
CONTRATANTE. Ainda assim, sempre que necessário este procedimento po- 
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derá ser realizado fora do horário normal, independente do equipamento, não 
implicando em qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

3.6.1.3. A manutenção preventiva incluirá toda mão-de-obra, ferramentas, ma-
teriais de consumo, transportes, necessários para a realização da manutenção, 
na forma disposta no item 3.11. 

3.6.1.4 No caso de fornecimento de peças de maior custo, não incluídas no va-
lor mensal do contrato, a CONTRATADA deverá encaminhar, no prazo máxi-
mo de 2 (dois) dias corridos contados da detecção da falha do equipamento, 
laudo técnico do problema com a relação das peças e componentes necessários 
para realização do serviço, cuja forma de aquisição obedecerá o disposto no 
item 3.11. 

3.6.1.5. ROTINAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: As ro-
tinas de manutenção preventiva relacionadas a seguir são apenas uma refereiN 
cia para execução dos serviços, devendo a CON1RATADA, no prazo de 30 
(trinta) dias corridos a contar do início da execução dos serviços, providenciar 
TODAS as demais ações que forem necessárias para manter o efetivo funciona-
mento dos equipamentos ou para otimizar os processos, seguindo recomenda- 

4qs fabricantes. Tais rotinas complementares deverão ser encaminhadas 
por escrito para aprovação prévia do fiscal do Contrato, de forma a verificar 
sua adequação. 

3.6.1.6 O CON1RATAN1P, poderá, a qualquer tempo, modificar as rotinas ou 
a periodicidade, bastando comunicar por escrito à CONTRATADA, a qual terá 
o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para promover os acertos necessários. 

3.6.1.7 A Tabela abaixo apresenta as rotinas mínimas de manutenção preventi-
va com suas respectivas periodicidades: 

M Mensal 
B Bimestral 
T Trimestral 

Q Quadrimestral 
S Semestral 
A Anual 

Equipamento Descrição do serviço M B 

Cabina (Interior) Verificar funcionamento e integridade do painel de operação X 

Verificar funcionamento e integridade do interfone ou intercomunicador na cabi ia e 
portaria 

x 

MPFir Repúblicacuradi 
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Verificar funcionamento e limpeza das lâmpadas, fixação e limpeza do sub-teto e 
funcionamento e limpeza do ventilador X 

Verificar integridade dos painéis de acabamento, frisos e piso, inclusive as placas 
indicativas X 

Nkrificar integridade do guarda çorpo ç çsintlio (fixação, quebra riscos, amassados 
e falta de parafusos) 

Verificar portas, corrediças e réguas de segurança (funcionamento, fixação, quebra, 
alinhamento, folgas, ajustes, ruídos e limpeza) 

x  

Verificar integridade e funcionamento do indicador (quebrado, setas, segmentos ou 
lâmpadas queimadas) X 

Verificar 	funcionamento 	dos 	comandos 	cabineiro, 	ventilador 	e 	banqueta 
(manual/automático, comando de lotado) X 

Inspecionar a existência de vibrações e/ou ruídos anormais quando há movimenta- 
ção da cabina. 

x  

Equipamento Descrição do serviço 	 Q 5 

Pavimento Verificar funcionamento e integridade das botoeiras e indicadores (quebrado, mal 
X afixado, funcionamento das setas, segmentos e lâmpadas) 

Verificar funcionamento e integridade das portas e soleiras (fixação e amassados, 	x  
ferragens, borrachas de marco, ilhós e puxadores, limpeza e lubrificação) 

Verificar aceleração, desaceleração e nivelamento X 

Equipamento Descrição do serviço M B 	S 

Casa de Máqui- 
nas 

. 
Limpar a casa de máquinas 

Verificar proteções e conexões (Painel de força, reaperto geral, chaves de força, 
chave disjuntora, condições dos fusíveis do quadro de comandos, estado e iso-
lamento dos condutores, aquecimento anormal, oxidação e limpeza das cone-
xões, funcionamento mecânico) 

X 

Verificar quadro de comando (reapertar fiações em geral, verificar desgaste das 
contatoras, chaves controladoras quanto à regulagem, pressão, integridade, des-
gaste e alinhamento dos contatos, fixação dos reles, módulos eletrônicos, cone-
xões das chaves, temporizadores, reles, circuitos de proteção, transformadores, 
leds de monitoração dos comandos microprocessados, retirar excesso de poeira 
com pincel) 
Verificar funcionamento da bateria e fonte de luz de emergência (desligar o 
disjuntor de iluminação da cabina e verificar nível de água da bateria) 

x  

Verificar máquina e cabos de tração (nível do óleo da máquina, vazamentos em 
vedações, nível de óleo no coletor, retentor, ruídos e desgaste de rolamentos ou 
buchas e coroa/sem-fim e acoplamentos, existência de limalha de ferro e de-
gaste na polia, arames rompidos nos cabos limpeza) 

X 

Verificar motor de indução (nível de óleo dos mancais do motor, desgastes e 
ruídos nos acoplamentos do motor, limpeza, verificar e anotar temperatura de 
funcionamento e parâmetros de funcionamento) 

X 

Verificar funcionamento do interfone ou intercomunicador (cabina, portaria e 
casa de máquinas) 

X 

Verificar limite final de subida e limite final de descida X 

J 
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Equipamento Descrição do serviço 	 M 	B S 

Verificar aparelho de segurança X 
Verificar unidade hidráulica (vazamentos, conexões elétricas e mecânicas, ni-
vel do óleo e funcionamento da válvula de emergência) X 

Verificar trocador de calor (funcionamento, vazamentos e limpeza) 

Equipamento 	 Descrição do serviço M T S 

Cabina (Em 	Verificar aparelho de segurança (estado dos componentes, acionamento do 
cima) 	contato elétrico manualmente) X 

Verificar corrediças superiores, estado das corrediças, desgaste dos nylons e 
folga entre a guia, lubrificar e limpar graxeiras, fixação de elementos X 

Verificar operador de portas (tensão e desgaste da corrente, correia e cabo de 
aço, desgaste dos roletes do carrinho, funcionamento e folga dos micronup-
tores, fixação do motor, tampa e ajuste do freio magnético, ajusta caixa de 
carne, rol etes, freio do motor operador e tensionamento dos cabos) 

X 

Limpar teto e estrutura X 

Equipamento Descrição do serviço MTQ S 

Unidade 
Hidráulica 

Verificar limites de parada de subida (limpeza, fixação, lubrificação, des-
gastes dos canais, eixos e rolamentos) 

X 

Verificar guias e suportes (limpeza, lubrificação) X 
Verificar cabos de manobra e fiação (condições da fiação elétrica e cabos 
de manobra da caixa corrida, linhas rompidas, oxidação em bornes, obs- 
Mação e posição) 

X 

Verificar portas de pavimento e fecho eletromecânico* (fixação do dispo-
sitivo de arraste, mola, rolete, posição do suporte de acionamento da cha-
ve de emergência, cabos e peso de acionarnento, tensionamento e lubrifi-
cação, limpar conjunto fechamento, acionamento e desacionamento da 
rampa móvel, verificar irregularidades nas portas, falhas elétricas, portas 
sem folga e abertura indevida, fixação da tampa, reaperto de fiações/co-
nexões elétricas e braço acionador) 

X 

Verificar limite de redução de descida (limpeza, lubrificação e aciona- 
mento manual) 

x  

Verificar limite de parada de descida (limpeza, fixação, lubrificação e 
acionamento manual) 

x  

Verificar válvula de queda (vazamentos) X 

Verificar conjunto arcadinha (funcionamento, estado e desgaste das cor-
rediças, lubrificar e limpar) 

Verificar pistão hidráulico (vazamentos, fixação nos suportes dos pistões 
e conexões) 

X 

Verificar mangueira hidráulica (vazamentos) X 

Equipamento Descrição do serviço 	 METO 5 

Po ço 
Verificar aparelho de segurança (funcionamento, estado dos compo- 

X 
nentes e seio do cabo de manobra, 
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Verificar corrediças inferiores (estado das corrediças e desgaste dos 
nylons e folga entre guia, limpar e lubrificar graxeiras) X 

Verificar parachoques e cornija (verifica a capa hidráulica, nível do 
óleo, fixação, funcionamento do pistão hidráulico, acionamento do 
contato elétrico manualmente, limpar cornija) 

X 

Verificar fundo do Poço (limpeza) X 

Equipamento Descrição do serviço 	 MB TQ 	S 

Plataforma Ele- 
vatória 

Verificar funcionamento e integridade do painel de operação 	X 

Verificar limites de parada de subida e descida (limpeza, fixação, lu-
brificação, desgastes dos canais, eixos e rolamentos) X 

Verificar pistão hidráulico (vazamentos, fixação nos suportes dos pis-
tões e conexões) 

Verificar mangueira hidráulica (vazamentos) X 

3.6.2. MANUTENCÃO CORRETIVA:  Consiste no atendimento, mediante chamado 
técnico, quantas vezes forem necessárias e sem qualquer ônus adicional, sempre 
que houver paralisação ou problema no funcionamento de equipamento ou tal necessi-
dade tenha sido apurada durante a realização da manutenção. Tem por objetivo o resta-
belecimento dos Componentes dos equipamentos às condições ideais de funcionamen-
to, eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, ajustes mecânicos e ele-
trônicos, bem como substituição de peças, componentes e/ou acessórios que se apre-
sentarem danificados, gastos ou defeituosos 

3.6.2.1 A manutenção corretiva deverá set prestada nas seguintes condições: 

a) nos casos de riscos de acidentes ou pessoas presas na cabine, o 
prazo máximo de atendimento e resgate, contado a partir da 
comunicação (abertura de chamado) à contratada, deverá ser de 30 
(trinta) minutos; 

b) nos demais casos, o prazo máximo de atendimento deverá ser 
2 (duas) horas, contado a partir da comunicação à contratada; 

o prazo de 2 (duas) horas será contado dentro do 
expediente interno da PR/RO, ou seja, em dias úteis entre 
8:00h e 15:00h, interrompendo-se a contagem às 15:00h de 
um dia e reiniciando-se às 8:00h do dia útil seguinte; 

o horário de funcionamento normal da PR/R0 poderá 
ser modificado a critério da Administração, devendo-se 
considerar o novo horário para a hipótese do item "b.1"; 

c) Em qualquer dos casos, a CONTRATADA fica obrigada a 
colocar o elevador em perfeito estado de funcien. e to 
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(solucionar o chamado) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contado a partir da comunicação à contratada (abertura de 
chamado) 

Decorridos os prazos descritos neste subitem, sem o atendimento 
devido, fica a PR/R0 autorizada a contratar os serviços de outra 
empresa e a cobrar da contratada os custos, sem prejuízo da aplica-
ção das penalidades cabíveis. 

Entende-se por início de atendimento, a hora de chegada do 
técnico ás instalações da Contratante. 

O Formulário de Chamado Técnico — Para registro dos chama-
dos técnicos a CONTRATANTE utilizará Formulário próprio, 
cujo modelo consta do ANEXO "A" do Termo de 
Referência. 

3.6.2.2. A manutenção conetiva será realizada sempre que necessário e a qual-
quer tempo, devendo a CONTRATADA comunicar imediatamente os proble-
mas identificados ao CONTRATANTE, solicitando autorização para execução 
405 NrviSQS. 

3.6.2.3 A manutenção conetiva incluirá toda mão-de-obra, ferramentas, materi-
ais de consumo, transportes, necessários para a realização da manutenção, na 
forma disposta no item 3.11. 

3.6.2.3.1 No caso de fornecimento de peças de maior custo, não incluí-
das no valor mensal do contrato, a CON1RATADA deverá encaminhar, 
no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos contados da detecção da fa-
lha do equipamento, laudo técnico do problema com a relação das peças 
e componentes necessários para realização do serviço, cuja forma de 
aquisição obedecerá o disposto no item 3.11. 

3.6.2.4. Para cada evento de manutenção conetiva identificado, deverá ser ge-
rada imediatamente um chamado técnico, independente da data de conclusão 
do serviço. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega da rela-
tório de atendimento ao CONTRATANTE (fiscal) na mesma data em que reali-
zada a manutenção. 

3.6.2.5. A CON1RATADA deverá observar que, nos casos de manutenção 
corretiva com substituição de peças, equipamentos ou acessórios, o prazo 
para normalização do sistema será de no máximo 03 (três) dias úteis. 

3.6.2.6. A formalização imediata da comunicação ao CONTRATANTE quando 
houver necessidade de maior prazo para a execução do serviço, justificando e 

o 
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propondo novo prazo será feita pela CONTRATADA, o qual poderá ou não ser 
aceito pelo fiscal do Contrato. 

3.6.2.7. O fato de os profissionais não terem conhecimento suficiente para a re-
solução de um problema específico do Objeto não será justificativa para o não 
cumprimento do prazo máximo de 03 (três) dias úteis para a normalização do 
funcionamento do sistema. A CONTRATADA poderá subcontratar uma empre-
sa ou profissional para a resolução do problema, mediante autorização prévia 
do fiscal do Contrato, sendo que ônus da contratação ficará a cargo da CON-
TRATADA. 

3.6.2.8. Não será justificativa da não normalização do elevador: imprudência, 
incompetência ou negligência da CONTRATADA; má conservação das ferra-
mentas, equipamentos ou aparelhos de medição da CON1RATADA; falta de 
material de consumo; incapacidade em realizar testes. 

3.6.3. MANUTENÇÃO PREDITIVA:  tem por objetivo observar e monitorar as con-
dições de operação dos equipamentos, o rendimento operacional, e outros indicadores 
da condição operativa das máquinas, a partir dos quais será possível determinar o in-
tervalo máximo entre reparos, melhorando a produtividade e qualidade do produto. 

3.6.3.1. Algumas manutenções preditivas estão previstas nas rotinas mínimas 
de manutenção preventiva. Tais testes, além de outros testes preditivos, deverão 
ser repetidos caso haja dúvidas nos resultados, nos métodos de coleta de amos-
tras, ou em outros fatores que possam comprometer o resultado das análises, 
sem ônus para o CONTRATANTE. 

3.6.3.2 Para cada evento de manutenção preditiva identificado, deverá ser gera-
do um relatório de atendimento, independente da data de conclusão do serviço. 
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega do relatório de aten-
dimento ao CONTRATANTE (fiscal) na mesma data em que realizada a manu-
tenção. 

3.7. A CONTRATADA deverá incluir nos seus relatórios os resultados e conclusões obtidos 
nas manutenções preditivas. 

3:8, As análises desses resultados deverão orientar as ações das manutenções futuras da MN-
IRATADA. 

3.9. Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão 
e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 
complementações e acessórios implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento 
de todas as instalaçães e equipamentos, não cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança 
de "serviços extras" ou de alterações nas composições de preços unitários, salvo os previstos 
neste documento. 
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3.10 A CONTRATANTE poderá solicitar a visita do Profissional Supervisor em Mecânica, 
caso entenda que isso seja necessário para o bom funcionamento do equipamento. 

3.11 — DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

3.11.1 A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus para o CONTRATANIE, com o custo do 
fornecimento de materiais de consumo que são considerados aqueles que se consomem à pri-
meira aplicação, empregados em pequenas quantidades com relação ao valor dos serviços, tais 
como: lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza, sabões, deter-
gentes, estopas, panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas e 
adesivos para tubos de PVC, colas Araldite e Super &)nder, Durepoxi, solda, tinta, pilhas, ba-
terias, materiais de escritório, anilhas, conector terminal (compressão e pressão), abraçadeiras 
de nylon, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, óleos e outros necessários à execução dos servi-
ços, os quais deverão ser de primeira qualidade e estar em condições de uso. 

3.11.2. A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos e ferramentas necessários 
para a execução dos serviços que compõe o escopo do presente contato, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

3.11.3. A substituição de peças, equipamentos ou acessórios mediante prévia comprovação da 
necessidade deverá ser feita pela CONTRATADA, cuja justificativa deverá ser assinada pelo 
fiscal técnico da CONTRATADA e autorizada pelo fiscal do Contrato. 

3.11.4. O fiscal do Contrato deverá ser comunicado pela CONTRATADA quando da substitui-
ção de peças, que poderá acompanhar a substituição para certificar-se da originalidade e da 
genuinidade dos componentes. 

3.11.5. No início da execução do Contrato a CONTRATADA elaborará lista com quantitativo 
mínimo de materiais para se ter em estoque, necessários ao funcionamento ininterrupto dos 
equipamentos, a qual será avaliada e comprada pelo CON 	TRATANTE. Esta lista deverá ser 
entregue ao CONTRATANTE no máximo 30 (trinta) dias corridos do início, autorizado 
pelo CONIRATANTE, da execução dos serviços. 

3.11.6. Caso o CONIRATANTE constate qualquer negligência por parte da CONTRATADA, 
cuja solução demande materiais e/ou mão-de-obra, estas serão fornecidas pela CONIRATA-
DA sem ônus para o CONTRATANTE. 

3.11.7. Os materiais ou componentes necessários à manutenção dos equipamentos objeto do 
presente contrato poderão ser adquiridos mediante ressarcimento devendo, neste caso, ser 
obedecido o procedimento a seguir. 

3.11.7.1 O fornecimento dos materiais será feito mediante ressarcimento à CONTRA-
TADA, junto com a fatura Mei:S.1 dos ServiçoS ou por Meio de documentação eÉpecifi-
ca para aquisição desses produtos; 
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3.11.7.2. Para obter o ressarcimento referente aos materiais fornecidos, a CONIRA-
TADA deverá apresentar, no mínimo, 03 (três) cotações obtidas junto aos seus forne- 
cedores para aprovação prévia do CON 	IRATANTE. Será levada em conta a cotação 
mínima de mercado e as qualidades técnicas do produto. 

3.11.8. Caso o CONTRATANTE discorde do menor preço obtido pela CONTRATADA, reali-
zará uma pesquisa no mercado em busca de preços menores para os mesmos itens. Encontran-
do, dará conhecimento à CONTRATADA para que a mesma forneça, de imediato, e pelo me-
nor preço encontrado pelo fiscal, os materiais, peças, componentes e equipamentos necessá-
rios. 

3.11.9. Caberá à CONTRATADA comprovar a necessidade de substituição ou aplicação do 
material por ela solicitado, cuja justificativa deverá ser assinada pelo Responsável Técnico e 
encaminhada ao fiscal do Contrato. Caso seja necessário, o CONTRATANIE poderá exigir 
laudo ou parecer técnico dos equipamentos que sofrerem substituição de peças ou serviços; 

3.11.10. Não serão aceitos materiais de reposição com marcas distintas das existentes, exceto 
quando caracterizar-se como material "fora de linha", ou seja, que não é mais fabricado, ou 
comprovada a equivalência técnica de outra marca, o que, necessariamente, deverá ser com-
provado através de testes e ensaios previstos por normas a serem submetidos à análise e aceite 
prévios do fiscal do Contrato. 

3.11.11. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovada-
mente de primeira qualidade, não podendo ser recondicionados ou reaproveitados e deverão 
estar de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação do fiscal do Con-
trato. 

3.11.12. Se julgar necessário, o fiscal do Contrato poderá solicitar à CONIRATADA a apre-
sentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de 
ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instala-
ção dos equipamentos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATA-
DA e executados por laboratórios aprovados pelo fiscal do Contrato. 

3.11.13. Os custos de ensaios, verificações e testes de equivalência, de recebimento ou quais-
quer outros, deverão estar implícitos nos respectivos custos de equipamentos e materiais não 
cabendo qualquer reivindicação de ressarcimento pela CONTRATADA. 

3.11.14 No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA deverá apresen-
tar uma carta de exclusividade do seu fornecedor, bem como cópia de uma nota fiscal de ven-
da já realizada desse componente para outrem. Caso o componente nunca tenha sido vendido, 
deverá ser fornecido um documento constando que tal componente nunca foi anteriormente 
vendido pelo fornecedor; 

3.11.15 Para o ressarcimento, em caso de fornecimento de peças, a CONTRADA deverá enca-
minhar a nota fiscal com os valores das peças, materiais e componentes fornecidos, não com-
putando os custos referentes à mão de obra, juntamente com um pedido de ress cimento 
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Além desses documentos, a CONTRATADA já deverá ter encaminhado anteriormente os 03 
(três) orçamentos do material ou a Carta de Exclusividade, com cópia de nota fiscal de uma 
venda do material já realizada. A nota fiscal será atestada pelo fiscal do Contrato após a reali-
zação da substituição dos materiais e restabelecimento do funcionamento normal dos equipa-
mentos que se encontravam em falha, mediante vistoria do fiscal do Contrato, e encaminhada 
para pagamento. 

3.11.16 Os procedimentos e documentação necessários para o reembolso da CONTRATADA 
poderão ser alterados e adequados de acordo com os novos procedimentos adotados pelo 
CONTRATANTE, devendo este informar a CONTRATADA das alterações ocorridas 

, 	. 
CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR 

O valor mensal deste Contrato é de R$ 1.079,16 (hum mil e setenta e nove reais e de-
zesseis centavos), perfazendo o valor total do Contrato por ano em R$ 12.950,00 (doze mil, 
novecentos e cinquenta reais), conforme demonstrado no quadro a seguir: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNI) VALOR MEN- 
SAL 

VALOR ANU-
AL 

01 

erviço de manutenção preventiva, preditiva e conetiva de 01 
um) 	elevador 	hidráulico, 	Capacidade: 	750 	Kg/10 
assageiros, 06 Paradas, Marca Up Line, com fornecimento 
e mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de 
onsumo, 	e 	materiais 	de 	reposição 	imediata 	(mediante 
essarchnento). 

. 
e M s RS 1.079,16 R$ 12.950,00 

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. 

CLÁUSULA TERCEIRA— DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá 
projeto/atividade:03.062.0581.4264.0001 — Plano Interno: MSAESTADOS, no elemento de 
despesa 3390.39.17 — Manutenção e conservação de Maq. e Equipamentos, conforme Nota de 
Empenho n.° 2018NE000098, de 27/03/2018 

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DE INICIO DA PÉESTAÇÃO DOS SEÚVIÇOS 

	

1. 	O prazo para início da prestação dos serviços é de no máximo 05 (cinco) dias corridos, 
contados da data da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DA viçísem 

	

1. 	O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assina- 
tura. 
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2. 	O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 12 (doze) 
meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enu-
merados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente: 

2.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

2.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 

2.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

rLAUSULA SEXTA —DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 	  

1. 	Não será exigida garantia de execução, mas a CONTRATANTE poderá reter, do 
montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e 
ressarcimentos devidos pela CONTRATADA. 

CLAUSULA SÉTIMA =a DOS ENCARGOS DAS PARTES  - 	_ 

As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, responden-
do pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

A CONTRATADA, além de cumprir com as obrigações estabelecidas em sua propos-
ta, deve: 

Executar os serviços independente de fiscalização ou cobrança por parte do CONTRA-
TANTE; 

Implantar adequadamente o planejamento e a supervisão dos serviços, de forma a ob-
ter uma execução correta e eficaz; 

Mensalmente emitir um Relatório Técnico de Manutenção, referente ao mês dos servi-
ços já prestados; 

O Relatório Técnico deve conter todos os serviços prestados, contemplando todas as 
rotinas de manutenção verificadas, peças/componentes danificados, gastos ou defeitu-
osos substituídos com respectivo laudo técnico para justificar a substituição de cada 
componente e a discriminação do defeito, materiais utilizados, descrição de procedi-
mentos detalhados de testes, descrição de outras intervenções não programadas nos 
equipamentos, regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, laudos conclusivos, pro-
blemas detectados, sugestões para melhorias além do cronogramide intervenções pre-
vistas para o mês subsequente. Esse relatório deverá ser assinado e rubricado pelo En-
genheirõ respongavel da CONTRATADA e encaminhado ao fiscal do Contrato junta-
mente com a fatura/nota fiscal de cobrança do respectivo mês; 

Manter arquivadas cópias de todos os relatórios técnicos de manuteção; 

O Implantar adequadamente o plano de manutenção, incluindo metas, metodologia, cro-
nograma, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma ope-
ração correta e eficaz; 
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Manter os equipamentos constantes do objeto deste documento em bom estado de fim-
cionamento, eficiência e limpeza, mediante manutenções preventiva e conetiva, utili-
zando, quando necessário, sinalização adequada para cada tipo de serviço; 

Executar os serviços objeto do Contrato com zelo, efetividade e de acordo com os pa-
drões de qualidade exigidos pelo CeNtRATANTE. 

O Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste documento, 
com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem 
como observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramen-
tas e utensílios; 

Cumprir os prazos estipulados pelo fiscal do Contrato. Caso haja necessidade de maior 
prazo, a CONTRATADA deverá formalizar imediata comunicação ao CON1RATAN-
TE, justificando as causas e propondo novos prazos, que poderão ser aceitos ou não 
pelo fiscal do Contrato; 

k) Conhecer as especificações técnicas e todas as instalações e equipamentos que serão 
mantidos e reparados durante a vigência do Contrato, uma vez que a CONIRATADA 
procedeu à minuciosa vistoria executando cada levantamento necessário ao desenvol-
vimento de seu trabalho, de modo a não ter incorrido em omissões as quais jamais po-
derão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços; 

1) Não modificar as especificações dos serviços sem autorização por escrito do fiscal do 
Contrato. Os casos não abordados serão definidos pelo CON 	IRATANTE, visando 
sempre manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão; 

Encaminhar ao fiscal do Contrato, em 05 (cinco) dias corridos a partir do início do 
contrato, autorizado pelo CONTRATANTE, da execução dos serviços, a relação dos 
empregados que executarão os serviços, bem como a comprovação da formação exigi-
da neste documento, podendo o fiscal do Contrato impugnar aqueles que não preen-
cherem as condições técnicas necessárias; 

Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Profissional 
responsável pelos serviços, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
(CREA), no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do inicio do contrato, e en-
caminhar cópia desses registros ao fiscal do Contrato; 

Quando da substituição de responsável técnico, deverá ser providenciada nova ART, 
apresentando-a ao fiscal do Contrato; 

13) Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar parcial ou totalmente os 
serviços constantes no objeto deste Contrato, ressalvados os casos previstos. 

c0 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, devendo corrigir às suas expensas, os 
serviços que o CONTRATAN 1 	E julgar insatisfatórios, sendo a garantia dos serviços 
de no mínimo 01 (um) ano, e a garantia das peças fornecidas pela CONTRATADA a 
do fabricante das peças. 

r) Responsabilizar-se totalmente por quaisquer serviços executados em desacordo com as 
normas técnicas vigentes e pelas consequências resultantes de tais serviços; 
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Executar ensaios, testes, medições e demais rotinas exigidas por normas técnicas ofici-
ais, arcando com todas as responsabilidades técnicas e financeiras para realização dos 
testes necessários à aferição dos serviços, conforme dispõe o artigo 75 da Lei n.° 
8.666/93; 

Manter todos os equipamentos de medição aferidos pelo INMETRO ou outro órgão 
designado pelo CONTRATANTE; 

Efetuar as correções normais de eficiência do funcionamento dos equipamentos, sem-
pre que as inspeções ou testes indicarem modificações de parâmetros técnicos de qual-
quer um deles; 

Comunicar à CONTRATANTE caso constatado que o problema do equipamento é 
passível de correção através do acionamento da garantia; 

Assumir, durante o prazo de garantia, todos os ônus a que atualmente está sujeito o fa-
bricante do equipamento, caso execute serviços que resultem na perda da garantia ofe-
recida; 

Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que forem constatados 
imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções; 

Atender a quaisquer serviços de emergência que se façam necessários nos sistemas, a 
critério do CONTRATANTE mesmo fora do horário normal de atendimento, inclusive 
aos sábados, domingos e feriados; 

z) Acatar as exigências do CONTRATANTE quanto à execução dos serviços, horários de 
turnos, vistorias, assim como quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segu-
rança do Trabalho; 

aa) Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato qualquer fato extraordinário ou anor-
mal que ocorra durante a execução dos serviços, para a adoção de medidas cabíveis, 
bem como, comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que 
eventualmente venha a ocorrer; 

bb) Compatibilizar dentro do horário de expediente os serviços de manutenção preventiva 
com as solicitações e necessidades de manutenção corretiva; 

cc) Realizar, por meio do fabricante ou empresa devidamente autorizada pelo fabricante, 
serviços que o CONTRATANTE julgar necessário, com as devidas correções dos pro-
blemas identificados nos equipamentos constantes deste documento, em conformidade 
com o mamml dos equIpamentos-, rw prazo estipulado pelo CON1RATANTE; 

dd) Solicitar autorização do fiscal do Contrato caso os serviços impliquem na paralisação 
de equipamentos por período superior a 01 (uma) hora; 

ee) Atender a quaisquer serviços de emergência nos equipamentos, a critério do CON-
1RATANIE, mesmo que resulte em acréscimo de pessoal ou material, ainda que fora 
do horário normal de atendimento, inclusive aos sábados, domingos e feriados; 

ff) Solicitar autorização do CONTRATANTE para trabalhar em dias não úteis ou fora d 
horário de expediente, justificando o fato; 

mpFinztt: .Ruá José Camacho, 3307, Embratel, CEP: 76820-886 —Pôrto Velho 
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gg) Seguir criteriosamente as manutenções preventivas periódicas de acordo com os ma-
nuais técnicos do fabricante dos equipamentos e observações recomendadas pelo 
CONIRATAN1E de modo a manter a padronização, originalidade e operacionalidade 
dos equipamentos; 

hh) Comunicar ao fiscal do Contrato o uso indevido dos ambientes que compõem as insta-
lações como depósito de materiais estranhos aos equipamentos objeto do Contrato; 

ii) Instruir seus funcionários quanto às necessidades de cumprir as normas e regulamen-
tos da Instituição, inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e Medi-
cina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamen-
to de Proteção Individual (Els1). A fiscalização poderá paralisar os serviços, quando 
tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da 
empresa; 

Fazer a sinalização adequada nas áreas onde haverá manutenção, caso a manutenção 
seja feita em ambiente de circulação de pessoas, a fim de indicar e advertir acerca dos 
riscos existentes. As portas de paviariento do elevador deverão ser sinalizadas sempre 
que haja paralisação do equipamento, com placas com os dizeres "EM MANUTEN-
ÇÃO; 

klc) Submeter seus empregados a um programa de capacitação, treinamento e aperfeiçoa- 
mente, principalmente normas do COISTBATANIE, os quais ficam sob responsabili-
dade da CONTRATADA, antes do início das atividades no órgão; 

11) Cumprir as normas de segurança das Normas Regulamentadoras do Ministério do Tra-
balho e Emprego, bem como a disposições legais federais, estaduais e municipais per-
tinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações mo-
vidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções 
exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos servi-
ços; 

mm) 	Atender às instruções do CONTRATAN1E quanto à execução e horários de re- 
alização dos serviços, permanência e circulação de pessoas nas dependências do CON-
TRATANTE; 

nn) Atender com a máxima presteza as solicitações para correção de falhas, mau funciona-
mento e defeitos nos equipamentos objeto do presente documento; 

oo)Responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e componentes dos equipa- 
mentos .descritos neste documento, decorrentes de falha, negligência, imprudência, im- 
perícia ou dolo dos empregados da CON 	FRATADA na manutenção ou operação, ar- 
cando com todas as despesas necessárias, inclusive a substituição de peças, que se ve-
rificarem necessárias ao restabelecimento das condições originais dos equipamentos, 
dentro de 30 (trinta) dias, após a comunicação que lhe deverá ser feita por escrito. 

i, Caso a reposição/ressarcimento não seja realizada dentro do prazo estipulado, o CON-
TRATANTE reserva para si o direito de descontar o valor respectivo da fatura do mês. 

 

eu 
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pp)No caso da alínea anterior, todas as peças deverão ser originais e substituídas pela for-
necedora dos equipamentos e, se necessário, para não perder a garantia, substituída por 
técnicos especializados credenciados pelo fabricante; 

qq)Responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio do CON1RATANTE ou a ter-
ceiros, ocasionados por seus profissionais por dolo ou culpa, durante a execução do 
objeto contratado, arcando com todas as despesas necessárias ao restabelecimento das 
condições originais; 

rr) Fazer o transporte vertical e horizontal de materiais, ferramentas e equipamentos rela-
cionados com os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE; 

ss) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, 
com o fim de constatar no local a efetiva execução do serviço e verificar as condições 
em que está sendo prestado; 

tt) Disponibilizar mais de um número de telefone em funcionamento 24 horas/dia, sendo 
ao menos um deles tipo telefone celular habilitado ao preposto da CONTRATADA, a 
fim de que possa ser contatado nos finais de semana, feriados ou após o expediente 
normal de serviços em caso de emergência, sem ônus para o CON 	TRATANTE. Ele fi- 
cará responsável por reunir a equipe necessária para execução do serviço emergencial. 

	

3. 	São expressamente vedadas à CON1RATADA: 

A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autoriza-
ção do CONTRATANTE; 

A subcontratação total ou da parcela principal da obrigação da execução do objeto 
&Sie Cikiitilõ. A RUbeõfitta-tãçãõ parõtã1 Sêirá perifiitida somefite em casos previa-
mente autorizados pela CON1RATANTE; 

A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, 
ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em co-
missão, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 30  grau, durante a vi-
gência deste contrato. 

	

4. 	São obrigações da CONTRATANTE: 

Expedir ordem de serviço e chamados; 

Permitir acesso dos empregados da CON 	IRATADA às suas dependências para a 
execução dos serviços; 

Prestar informações e esclarecimentos à CONTRATADA, bem como proporcio-
nar-lhe todas as facilidades necessárias ao bom cumprimento do contrato; 

Atender às disposições do Edital e Anexos, Termo de Referência e do Contrato; 

Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela 
credenciada (preposto); 

mpFl reptc: Rua José Camacho, 3307, Embratel, CEP: 76820=886 Porto Velh 
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Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 
serviços, sob os aspectos técnicos e qualitativos, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos 
que exijam medidas corretivas por parte daquela, inclusive quanto à continuidade 
da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e 
aceitos pela contratante, não devem ser interrompidos; 

Efetuar o pagamento regularmente das notas fiscais correspondentes aos serviços 
realizados, após devidamente atestadas por servidor responsável e observadas as 
demais condições exigidas por este Termo de Referência e do Contrato; 

Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles pratica-
dos no mercado pelas demais empresas do mesmo ramo, de forma a garantir que 
aqueles continuem a ser os mais vantajosos para a Administração; 

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada; 

Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações 
e deveres assumidos neste Termo de Referência e Contrato, exigindo a imediata 
correção da irregularidade, sem prejuízo das penalidades previstas para cada caso; 

Não permitir o ingresso e interferência de terceiros não autorizados tios locais pró-
prios de manutenção dos equipamentos; 

I) Aplicar as sanções e demais medidas previstas no Contrato, Termo de Referência, 
por descumprimento de obrigações e deveres neles previstos. 

OÁUSULADITAVÁ ••',J)0 REÇIERWRNTO E:YjSCALIZn.ÃO DOS-SERVIÇOS . 

1. 	A CON1RATANTE designará servidores de seu quadro para realizar o acompanha- 
mento e fiscalização da execução dos serviços, bem como para gerir o contrato. 

1.2 Os serviços serão recebidos da seguinte forma: 

Provisoriamente — ao téttnino do É ServiçoS, por ocasião do recebimento 
do Relatório Técnico, para efeito de posterior verificação da conformidade da 
execução dos serviços; 

Definitivamente — após a verificação da conformidade/adequação e con-
sequente aceitação, no prazo máximo de 05 dias corridos, contados do recebi-
mento provisório. 

1.3 Para fins de recebimento definitivo, a verificação da conformidade/adequação se 
dará através da constatação a olho nu do bom funcionamento do elevador, que terá 
como parâmetros se o elevador: sobe e desce sem trepidações, solavancos ou barulhos 
intensos, paralisa corretamente nos andares ç ater* aos charnarlos Os ostiàrios, 

2. 	Caberá ao fiscal anotar e registrar em local apropriado as ocorrências, como também 
notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de eventuais imperfeições no curso da execu- 
ção dos serviços, assinando prazo para a sua execução. 	

fl 
p Procuradoria 
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Será rejeitado, no todo ou em parte, o objeto contratado se não obedecer ao disposto 
neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos e na respectiva proposta da empresa ven-
cedora. 

O CONTRATADO deverá manter preposto, aceito pela Administração da PR/RO, du-
rante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que 
for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome 
completo, n° do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados a sua quali-
ficação profissional. 

O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apre-
sentar-se ao fiscal, tão logo seja firmado o contrato, para tratar de assuntos pertinentes à im-
plantação e execução do contrato, relativos a sua competência. A empresa orientará o seu pre-
posto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao 
cumprimento das normas internas da PR/R0 e de Segurança e Medicina do Trabalho. 

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive pe-
rante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, ví-
cios 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 artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

rei.:AUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL,TRA-i  
RALIIISTA E PREVIDENCIÁRIA. 	  

1. 	Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhis- 
tas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar no Setor de Protocolo a documenta-
ção a seguir relacionada: 

1.1. Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço presta-
do, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de origi-
nais, dos seguintes documentos: 

Certidão Negativa de Débito da Previdência Social CND; 

Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

Relatório Técnico de Mensal de Manutenção. 

1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" do Subitem 1.1 pode-
rão ser substituídos, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado 
do SICAF. 

2. 	O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATA- 
DA em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias poçlrão 
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implicar em rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais comina-
ções legais. 

tiLÁUSULA DECIMA —DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 	  

1. 	Ette contrato pode àer alterado no& catoà previStot no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, des- 
de que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

-E-CAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTE 

	

1. 	Os preços unitários máximos estabelecidos para a prestação dos serviços, desde que 
observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para apresentação 
das propostas, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos finan-
ceiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA, calculado e divulgado pelo instituto Bra-
sileiro de Geografia Estatística — IBGE, na falta de um índice específico do setor, com base na 
sçggintç fórmula;  

R = RI - Io).PI/Io 

Em que: 

Para o primeiro reajuste: 

R -a reájalt 15-tottlitãõo; 

I = índice relativo ao mês do reajuste; 

lo = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta; 

P = preço atual dos serviços. 

Para os reajuttet àubteguentet 

R = reajuste procurado; 

1= 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. 

	

2. 	Compete à CONTRATADA solicitar e comprovar a variação dos custos, apresentando 
todos os documentos necessários para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE. 

	

3. 	Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer for- 
ma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado 
pela legislação então cm vigor. 

	

4. 	Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
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5. 	A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até a data da prorroga- 
ção contratual subsequente, sob pena de preclusão do direito. 

WÁUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO 

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido por conta de inadimplência das 
cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato e nas hipóteses previstas nos artigos 77 a 
80, da Lei 8.666/93, observada a ampla defesa e o contraditório. 

Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa do presente Contrato, à CONTRA-
TANTE são assegurados os direitos previstos no art. 80, Inciso I a IV, §§ 1° a 40, da Lei n° 

8.666/93. 

réTÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCUJi  
LAÇÃO DO CONTRATO 

1. 	O presente contrato fundamenta-se nas Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993 e vincula 
se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.° 01/2018, constante do processo 
1.31.000.000463/2018-87, bem como à proposta da CONTRATADA. 

tLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA LIQUIDAÇÃO EDO PAGAMENTO 	' 

1. 	A CONTRATADA deverá entregar até o 5° dia útil do mês subsequente ao da presta- 
ção do serviço, no Protocolo da Procuradoria da República em Rondônia, para fins de liquida-
ção e pagamento: 

Nota fiscal/fatura com discriminação dos serviços prestados no mês anterior, em 
nome da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, CNPJ n.° 
26.989.715/0026-60; 

Relatório mensal dos serviços realizados, com todas os Formulários de Chamados 
Técnicos do mês referente ao pagamento, devidamente organizados e fixados em 
papel A4; 

Documentos necessários à comprovação da regularidade e manutenção da habilita-
ção da CONTRATADA, relacionados no item 1.1 da Cláusula Nona deste Contra-
to. 

2. 	A erhiSããõ da Crederá liai:Cearia ¡Satã pagãfrieritó da fatura õU Urna fiSCal fiCará Cófiditió- 
nada ao atesto do Fiscal do Contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n° 
8.666/93. 

2.1 O Fiscal do Contrato terá o prazo máximo de 05 dias corridos, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, para verificação da conformidade/adequação e 
consequente aceitação e ateste dos serviços. 

Mp r  P—dorio Rua José Camacho, 3307, Embratel, CEP: 76820-886 —Port Ve 
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No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CON1RATANTE em 
data posterior à indicada no Item 1 desta cláusula, poderá ser imputado à CONTRATADA o 
pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos, 
contados da protocolização dos documentos relacionados no item 1 desta Cláusula. 

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

5.1 	Constatando-se, junto ao SICAF, a Situação de irregularidade da contratada, ou 
fornecedor deixar de entregar qualquer documentação exigida no item desta Cláu-

sula, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias corridos, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

5.2 O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
PR/RO. 

5.3 Findo o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem que haja a regularização por 
parte do fornecedor ou apresentação de defesa aceita pela CON 	TRATANTE, fatos es- 
tes que, isoladamente ou em conjunto, caracterizarão descumprimento contratual, es-
tando o contrato passível de rescisão unilateral, nos termos do art. 79, da Lei 8.666/93, 
e a CONTRATADA sujeita às sanções administrativas previstas neste contrato. 

5.4 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normal-
mente, até que se decida pela rescisão do contrato ou pelo cancelamento da ata de re-
gistro de preços, caso a contratada não regularize sua situação. 

5.5 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse pú-
blico de alta relevância, devidamente justificado pela PR/RO, não será rescindido o 
contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 
da CONTRATADA. 

Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos 
exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorro-
gação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE, não gerando 
qualquer tipo de direito à CONTRATADA, bem como não eximindo a empresa de promover 

pagamento dos empregados nas datas regulamentares. 

8. 	A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CON1RATADA, nos termos do contrato. 

ti 
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Constituir-se-á mora, aplicando-se multa à CONTRATADA enquanto pendente de li-
quidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade vencida 
ou inadimplência. 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 
devida pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia, mediante a aplicação da se-
guinte fórmula: 

EM=IxNxVP 
Onde: 
I = índice de atualização financeira = (TX /100)/365; 
TX = Percentual da taxa anual de juros de mora de 6,00%; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 

A fatura não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para as 
devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição. 

O atraso no pagamento em que a CONTRATADA tiver dado causa não a autoriza sus-
pender a execução do objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA— DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUI- 
	 ) 

Sobre o valor da Nota Fiscal, a CONTRATANTE fará as retenções devidas conforme a 
Instrução Normativa SRF n° 1.234, de 11/01/2012 e demais normas em vigor. 

Caso a CON 	IRATADA seja optante pelo "SIMPLES" (Lei n° 9.317/96), não serão fei- 
tas as retenções de que trata a citada instrução normativa, ficando a CONTRATADA nesse 
caso obrigada a apresentar declaração, na forma do Anexo IV da mesma Instrução Normativa 
SRF n° 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assinadas pelo -seu representante legal. 

trWAUSULA  DÉCIMA SEXTA — DAS SANÇÕES   - 

1. 	Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, ficará impedido de licitar e con- 
tratar com a União e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da CON-
TRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da res-
cisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor 
total da contratação, a CONTRATADA que: 

1.1. Apresentar documentação falsa; 

1.2. Fraudar a execução do contrato; 

1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

1.4. Cometer fraude fiscal; ou 

ApipF
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1.5. Fizer declaração falsa. 

Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos arti-
gos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993. 

Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n° 8.666, de 1993; e no art. 
7° da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do 
contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CON I 	RATADA po- 
derá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens "4", "5.3", 
e nas tabelas 2 a 3 abaixo, com as seguintes penalidades: 

3.1. Advertência; 

3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Procuradoria da República em Rondônia, por prazo não superior a dois 
anos; 

3.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públi-
ca 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 pe-
los prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior; ou 

3.4 	Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SI- 
CAF, pelo prazo de até cinco anos. 

Será considerado inexecuçáo total do objeto contratado, o atraso injustificado de 
60 (sessenta) dias no inicio da prestação da obrigação assumida, contados a partir da assi-
natura do contrato, ensejando a aplicação de multa de 30% do valor total do contrato, 
bem como a rescisão contratual, sem prejuízo ainda da cobrança de multa moratória eventual-
mente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente. 

Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 

5.1. houver atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias após o término do prazo 
fixado para o início da execução contratual; 

5.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidas ou por 10 (dez) dias intercaladas durante a vigência contratu-
al; ou 

5.3. no caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens "5.1" e "5.2" acima, 
a CON I 	RATADA poderá ser sancionada com multa de até 5% do contrato. 

A falha na execução do contrato estará configurada quando a CON IRATADA en-
quadrar-se em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 abaixo, respeitada a gradu-
ação de infrações conforme tabela 1 deste item, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumu-
lativamente. 

Tabela 1 

GRAU DA INFRAÇÃO., :;,,,PONTO,SDANFRAÇÃO 
2 

..: 	...... 
1 
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2 3 
3 4 
4 5 

7. Será aplicável sobre o valor do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do contratado, cumu-
lativamente ou não com outras sanções, multa na forma abaixo, limitada a até 30% (trinta 
por cento) do valor total contratual, garantidos o contraditório e a ampla defesa, nos termos 
do art. 87 da Lei n.° 8.666/93: 

Tabela 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA (R$) 
1 R$ 300,00 

2 R$ 500,00 
3 R$ 700,00 
4 R$ 900,00 

Tabela 3 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDENCIA 

1 Executar serviço incompleto, paliativo. 2 Por ocorrência 

2 
Não refazer os serviços quando recusado pelo CONTRA-
TANTE. 

3 KW Odáriõíicia 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso  fortuito, os serviços contratuais. 

Por dia e por tarefa designa- 
da 

4 
Utilizar as dependências da contratante e/ou assessorios des-
tes para fins diversos da execução do objeto do contrato. 

3 Por ocorrência 

5 
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALI-
ZAÇÃO/GESTÃO, sem motivo justificado. 

3 Por ocorrência 

6 Entregar com atraso a documentação exigida no contrato 1 Por ocorrência e por dia 

7 
Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados 
para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas. 

1 Por ocorrência e por dia 

8 
Destruir ou danificar bens e documentos oficiais por culpa 
ou dolo de seus agentes, sem prejuízo de arcar com as despe- 
sas decorrentes do dano efetuado; 

3 Por ocorrência 

9 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 
serviços 

3 Por empregado e por dia 

10 
Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uni-
forme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá 

1 Por empregado e por dia 

Para os itens a seguir,deixar de.  
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

11 Manter as condições de habilitação. 1 Por item e por ocorrência 

12 
Cumprir determinação da GESTÃO/FISCALIZAÇÃO para 
eventual controle de acesso de seus funcionários às dependên- 
cias da CONTRATANTE. 

1 Por ocorrência 

13 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO/GESTÃO. 

2 Por ocorrência 

14 
Apresentar, quando e no prazo solicitado, documentação fiscal, 
trabalhista, previdenciária, entre outras previstas no Contrato. 

2 Por ocorrência e por dia 

15 Executar serviço com o sigilo necessário, fazendo vazar infor- 4 Por ocorrência 

Pe P"Kuredgri° Rua José Camacho, 3307, Embratel, CEP: 76820-886 —Porto Velh F do República 
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mação 

16 
Providenciar manutenção corretiva de equipamentos para solu-
ção de problema que acarrete suspensão de disponibilidade ou 
de operacionalidade de serviços 

3 Por ocorrência e por dia. 

17 
Iniciar e Cumprir prazos contratuais para a execução de servi-
ÇOS 

2 
Por unidade de tempo 

acordada para determinar 
o atraso (hora ou dia) 

18 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou in-
compatível com suas atribuições ou que não atenda às necessi- 
dades. 

1 Por empregado e por dia. 

19 
Zelar pelas instalações/bens da CONTRATANTE que venha a 
utilizar em razão do serviço. 

2 Por item e por dia 

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
9.1. 	Se o valor a ser pago à CONTRATANTE não for suficiente para cobrir o 
valor da multa, fica a CON I 	RATADA obrigada a recolher a importância devida no 
prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

9.2 	Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 
ativa. 

O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações, poderá ser rescindido unilate-
ralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e 
XVII, da Lei n° 8.666/93. 

Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas nesta Cláusula, é assegurada 
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação à licitante vencedora 
ou contratada, salvo no caso de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) 
dias da abertura de vista do processo. 

Os recursos, quando da aplicação das sanções previstas no art. 7° da Lei n" 10.520/2002 
e no art. 87 da Lei n.° 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, poderão ocorrer no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

Da aplicação das penalidades de advertência e multa poderão ser interpostos recursos 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, ao Exmo. Sr. 
Procurador — Chefe, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. Da aplicação das pe-
nalidades de suspensão temporária de licitar e contratar com a unidade gestora, caberá 
recursos, no mesmo prazo, ao Exmo. Sr. Procurador — Geral da República, a ser encaminhado 
pelo Procurador chefe. 

No caso de aplicação da penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar 
com a unidade gestora, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Procurador-Chefe, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato. 

Nas hipóteses de declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e contratar com 
a União, incumbe ao Exmo. Sr. Procurador — Geral da República a aplicação da penalidade .e 
decidir os pedidos de reconsideração. 

MPF Procuradoria Rua José Camacho 3307 Embratel CEP.  76820-886 — Porto Velho .— 
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AUDYLA DANTAS LIMA 
Diretor Cotèrer ial da Contratada 
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r,t LAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO 	 

Este Contrato somente terá validade depois de aprovado pelo Procurador — Chefe da 
PR/R0 e assinado pelo Secretário Estadual juntamente com o representante da empresa 
CONTRATADA. 

Incumbirá à CONTRATANTE, no prazo estipulado no artigo 61 da Lei 8.666/93, a 
publicação do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS 	 

1. 	Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con- 
tidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis 
:e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei tf 8.078, de 1990 — Código de 
Defesa do Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos. 

WAUSULA DÉCIMA NONA — DO FORO 

As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro Seção Judiciá-
ria do Estado de Rondónia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CON I 	RATADA, e pelas teste- 
munhas abaixo. 

	

AGNALD 	VA 

	

Secretário Es 	R/R0 

Multitec Elevadores 
Nandyiann D. Lima 

DiNCIUT Offlerc ia I 

P 
e Preuemelerla 
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Processo Administrativo n° 1.31.000.000463/2018-87

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 07/2018, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA EM RONDÔNIA E A
EMPRESA MULTITEC ELEVADORES
LTDA. PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO
ELEVADOR.

A UNIÃO, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
RONDÔNIA, CNPJ 26.989.715/0026-60, localizada na Rua José Camacho, n° 3307,
Embratel, Porto VelholRO, representada neste ato pelo seu Secretário Estadual, Sr.
AGNALDO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n° 477.393zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SSPIRO e do CPF n° 497.562.492-34, residente e domiciLiado nesta capital, no uso da
competência a si at.ribuída pelos normativos contidos na Portaria n° 86/2015/PRlRO e no art.
41, IX e X, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado
pela Portaria SGIMPF n° 382, de 05 de maio de 2015, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa l\1ULTITEC ELEVADORES LIDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 09.477.789/0001-40, estabelecida na Rua Luiz Geraldo da Silva, n° 05, Quadra 79 - CPA
lI, CEP 78055-518, Cuiabá-MT, neste ato representada pelo Sr. NAUDYLANN DANTAS
LIMA, Diretor Comercial, portador da Carteira de Identidade n° 16499506-SJSP, e do CPF n°
017.349.841-80, conforme documentação apresentada que lhe confere poderes para
representar a empresa na assinatura deste Termo, e daqui por diante designada simplesmente
CONTRATADA, tendo em vista o contido no Processo n° 1.31.000.000463/2018-87,
considerando ainda as disposições estabelecidas da Lei n. 10.520/02, do Decreto 11.°5.450/05,
Decreto n° 7.892/2013, Lei 11.°8.666 de 21.06.93, com as devidas alterações e demais normas
pertinentes, têm entre si, justo e avençado, e celebram o Aditamento ao Contrato n" 07/2018,
através do Primeiro Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o presente Termo Aditivo prorroga a vigência deste contrato por 12 (doze) meses, de
02 de abril de 2019 a 01 de abril de 2020.
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As despesas com este Termo Aditivo, durante o exercício de 2019, correrão à conta
da Nota de Empenho n" 2019NE000036, devidamente apropriada no elemento de despesa
próprio 33.90.39.17 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos; PLANO INTERNO:
MBIESTADOS.

Para o exercício de 2020 será emitida a competente nota de empenho seguindo os
mesmos parâmetros da anterior.

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original não alteradas por este
instrumento.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo
Aditivo, lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas
abaixo.

Porto Velho,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'icb de março de 2019.

Represe ante Contratada

1\Jlurtitec Elevad0.reszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NaadylannzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD. LIma

Dtr':lcr ComerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr;::1

TESTEMUNHAS:
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