
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E A VIAÇÃO CIVIL 
SECRETARIA EXECUTIVA 

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

CONTRATO N.º 16/2018 - MTPA 
UNIDADE INTERESSADA: 

TERMO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA ATUAR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNI COS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA 
OBRA DE DRAGAGEM POR RESULTADO DE 
APROFUNDAMENTO DO CANAL DE ACESSO 
AQUAVIÁRIO, BACIA DE EVOLUÇÃO E 
BERÇOS DE ATRACAÇÃO DO PORTO DE 
FORTAL EZA-CE, QUE FAZEM ENTRE SI A 
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO M INISTÉRIO 
DOS TRANSPORTES, PORTOS E A VIAÇÃO 
CIVIL E O CONSÓRCIO. 

A Un ião, por interméd io da SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS DO MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES, PORTOS E A VIAÇÃO CIVIL, com sede no Bloco "R" da Esplanada dos 
Ministérios, Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37. 115.342/0001 - 67, neste ato 
representado pelo seu Secretário Nac iona l de Po1tos, o Senhor LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA 
CAMPOS, portador da Caiteira de Identidade n.0 1340096, exped ida pela SEGUP/PA e CPF n.0 

042.575.532-00, no uso <las a tribuições c.:onfori<las pela Portaria n.º 465, publicada no D.O.U. de 
03/08/20 18, doravante denominada CONTRATANTE, e o Consórcio EICOMNOR 
ENGENHARIA e ENVIRONLINK, composto pelas empresas EICOMNOR ENGENHARIA 
IMPERMEABILIZAÇÃO COMÉRCIO DO NORDESTE LTDA, inscrita no CN PJ/MF sob o 
nº 11.381.605/000 1-96, sed iada na Rua A lemanha, 144 Im biri beira, Recife/PE, CEP 51 180-0 10 , 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora DANIELLA VIEIRA 
DE MELO MOREIRA LIMA, portadora da caiteira de identidade nº 5.026.442, exped ida pela 
SSP/PE, po1tadora do CPF/MF nº 02 1.358. 194-92, e pela empresa JRUANO CONSULTORIA 
E SERVIÇOS LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.837. 129/000 1-00, doravante 
des ignadas CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor J ÚLIO CÉSAR RUANO DA 
SILVA, po1tador da ca1ieira de identidade nº 10082577 17, exped ida pela SSP/RS, po1tador do 
CPF/MF nº 279.794.580-87,tendo em vista o que consta no Processo nº 50000.047743/2017-78 e 
em observância às disposições da Le i nº 8.666, de 2 1 de Junho de 1993, Lei nº 12.462, de 04 de 
agosto de 20 11 , o Decreto nº 7.58 1, de 11 de outubro de 20 11 , a Le i nº 12.81 5, de 05 de j unho de 
20 13 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 201 7, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, decorrente do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - Edital 
RDC Eletrônico nº O 1/20 18, mediante as cláusu las e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1 - O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para atuar na 
prestação de serviços técnicos de Apoio à Fiscalização no acompanhamento da Execução da Obra 
de Dragagem por Resultado de Aprofundamento do canal de acesso aquav iário, bacia de evolução 
e berços de atracação do Porto de Fortaleza-CE, e dema is serviços e operações necessárias e 
suficientes à entrega fi na l do objeto do contrato da obra, das revisões periód icas do projeto 
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executivo e coleta de dados, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo 
1 do Ed ital. 

li - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição; 

Ili - Objeto da contratação: 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

1 - O prazo de vigênc ia do contrato será de até 13 (treze) meses, conforme 
detalhamento constante do Termo de Referência e do Edital. A exped ição da Ordem de Serviço 
Inic ial somente se efetivará após a pu blicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União e 
da entrega da Garantia de Execução do Contrato. 

li - O prazo estabelecido no subitem anterior adm iti rá al teração, em consonância 
com as condições constantes do Termo de Referência e do Ed ital, observado o disposto no§ 1 º, do 
Art. 57, da Lei 8.666/93, med iante celebração de Termo Aditivo e prévia j ustificativa técnica aceita 
pelo CONTRATANTE. 

III - O prazo para execução total dos serviços poderá ser a lterado em função da 
execução das obras referentes ao Contrato, objeto da presente fiscalização. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

1 - O valor total da contratação é R$ 1.653.267,24 (um mi lhão, seiscentos e cinquenta e 
três mil , duzentos e sessenta e sete e vi nte e quatro centavos); 

li - No valor acima, estão incluídas todas as despesas ord inárias d iretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inc lusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fisca is e comerciais inc identes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integra l do objeto da contratação; 

Ili - O valor ac ima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta de créditos 
orçamentários consignados a cargo do Ministério dos Transportes, Portos e Av iação Civil na Lei 
n. 0 13.587, de 02/01/20 18, Programa de Traba lho: 26.784.2086. l 5CX.0023, PTRES 12871 1, Fonte: 
111 , Natureza da Despesa: 4, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2018NE800009, de 
03/08/2018, no valor de 1.653 .267,24, podendo ser emitidos empenhos de reforço, 
independentemente de termos aditivos; 

Parágrafo Único - As despesas a serem rea lizadas nos exercícios futuros terão seus 
créd itos indicados em apostilamentos, conforme estabelece o a1tigo 30 da IN n.º 02, de 30/04/2008. 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 
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O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais cond ições a e le referentes 

encontram-se definid os no Termo de Referência e no Anexo X I da IN SEGES/MP nº 5/20 17 

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 

1 - Os preços poderão ser reajustados mediante expressa e fu ndamentada 
manifestação da parte interessada nos termos e condições estabelecidas no TERM O DE 
REFERÊNCIA. O primeiro reajuste poderá ocorrer somente após o prazo de um (O 1) ano, contado 
a partir da data base da elaboração do orçamento da administração, mantendo-se, para reaj ustes 
subsequentes, a mesma periodic idade anua l, garantindo a atual idade dos preços praticados e 
evitando defasagens que possam ocasionar o rompimento da equação econôm ica finan ceira 
inicia lmente estabelecida. 

li - Os preços contratua is, em Rea is, serão reajustados da seguinte form a, pe lo índice 
de reajusta mento de obras po11uárias da Fundação Getúlio Vargas - FGV, no item Consu ltoria, 
disponibilizado no sítio eletrônico (HTTP://www.dnit.gov .br/custos-e-pagamentos/ indices-de
reajustamento-de-obras). 

Ili - O reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos 
valores dos índices do 1° mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses, independentemente 
da variação para maior ou para menor. 

IV - Não se admitirá corno encargo fin anceiro j uros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. Os va lores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prev ista deverão ser 
atualizados fi nance iramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, conforme o 
di sposto no ait 1°-F, da Lei nº 9.494, de 10/0911997, com a redação dada pelo a11. 5°, da Lei nº . 
1 1.960, de 29/06/2009, depo is de decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da data do atestado 
de conformidade e entrega da nota fisca l. 

V - O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra 
definida abaixo: 

R = V. ( (/ i - lo) / lo) 
Onde: R = o valor do reajustamento procurado; 
V = o valor contratual a ser reajustado; 
li = o índice correspondente ao mês do reajuste; 
lo = o índice inicial correspondente ao mês da data limite para a apresentação da proposta. 

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

1 - Será exigida a prestação de garantia de execução do Contrato, no percentual de 
10% (dez por cento) do va lor tota l da avença constante da proposta vencedora, com prazo de 
vigênc ia não inferior ao prazo de v igência deste instrumento, contemplando até o Recebimento 
Definitivo. A garantia deverá ser entregue em até 15 dias a contar da assinatura do Contrato, sob 
pena de aplicação das sanções prev istas no Edital e na legislação de regênc ia, no caso da não 
apresentação no prazo. 

li - A garantia poderá ser prestada numa das modal idades a seguir: 
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a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) Seguro garanti a; ou 
c) Fiança bancária. 



Ili - Deverão ser observadas as part icu laridades e condições inerentes à modalidade 
de garantia escol hida, nos termos do disposto no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital. 

CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 
materia is que serão empregados e a fisca lização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no 
Ed ital e seus anexos. 

CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

As obrigações da CONTRATADA e do CONTRATANTE são aq uelas previstas 
no Termo de Referência anexos do Edi tal. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As sanções relac ionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Ed ital e 
seus anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

I - Os serviços, objeto da contratação serão prestados diretamente pelo 
CONTRATADA, que poderá subcontratar pa1te deles, observadas as exigências previstas no Edita l 
e em seus Anexos, sem prej uízo de suas responsa bilidades contratuais e legais, cabendo à empresa 
CONTRATADA transmitir ao(s) subcontratado(s) todos os elementos necessários à perfeita 
execução da(s) parcela(s) da obra subcontratada(s) nos termos contratuais, bem como fiscalizar a 
sua execução. 

II - As condições a serem observadas para subcontratação constam do Tenno de 
Referência - Anexo 1 do Ed ital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

I - O presente Termo de Contrato poderá ser rescind ido nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993 , com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prej uízo da aplicação das sanções prev istas no Ed ita l; 

II - Os casos de resc isão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa; 

III - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão ad mini strativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

IV. I - Balanço dos eventos contratuais já cum pridos ou parc ia lmente cumpridos; 

IV .11 - Re lação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

IV. III - Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES 
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1- É vedado à CONTRATADA: 

1.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
finance ira ; 

1.11 - Interromper a execução dos serviços sob alegação de in adi mplemen to por 
parte da CONTRATANTE, sa lvo nos casos previ stos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES 

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

li - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acrésc imos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do va lor inicial atualizado do contrato; 

11.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 . 

III As supressões resu ltantes de acordo celebrado entre as pa1tes 
CONTRATANTES poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor in icial 
atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo 
as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e nonnas e 
princípios gera is dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE prov idenciar a publ icação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 

Fica e leito o foro da Seção Judi ciária do Distrito Federa l - Just iça Federal, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que sej a, para d irimir quaisquer questões oriundas 
do presente CONTRATO. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado 
conforme, as partes a seguir fi rmam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias, de igual teor e 
forma, para um só efe ito, na presença de 02 (duas) testemu nhas aba ixo ass inadas. 

Brasília,OJ de o..~y'.)~ de 2018 . 

SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS

1
DO ~INISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 

PORTOS E A IAÇAO CIV 
CONTR TE 

V 

EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO COMÉRCIO DO NORDESTE 
LTDA 

CONTRATADA 

Dr,,~1 k 2i 'b-1; lo brl kW'c-.. 
~ELLA VIEIRA DE ME o MOREIRA LIMA 

Representante da Contratada 

/µ, p ~. -

1-~r(ócoNSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. - EPP 
//' CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

JÚLIO CÉSAR RUANO DA SILVA 
Representante da Contratada 
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