
MARINHA DO BRASIL 

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL 
PARA OS RECURSOS DOMAR 

N° 12000/2020-009100 

Contrato celebrado entre a UNIÃO, por intermédio da 
MARINHA DO BRASIL, representada pela 
SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL 
PARA OS RECURSOS DO MAR - SECIRM e a empresa 
R2 Radiodifusão e Telecomunicações LTDA, para 
contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços continuados de conservação e limpeza, copeiragem e 
recepção. 

Em 23/09/2020, na sede da Secretaria da CIRM, inscrita no CNPJ sob o n° 
00.394.502/0165-71, estabelecida Esplanada dos Ministérios, Bloco N, Anexo B, 30  Andar, 
Brasília/DF, CEP 70055-900, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a 
empresa R2 Radiodifusão e Telecomunicações LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
05.613.242/0001-74, com sede no SAAN, quadra 1, lote 1290, sala 02, Asa Norte, Brasília, DF, 
CEP 70632-100, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, 
observando-se os dispositivos legais vigentes, mediante as Cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

	

1.1 	O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da 
Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, do 
Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019 e da Instrução Normativa SEGES/MP no s, de 26 
de maio de 2017 e demais legislações aplicáveis ao assunto. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA V!NCULAÇÃO DO EDITAL 

	

2.1 	O presente Contrato vincula-se às regras dispostas no Edital do Pregão Eletrônico n.° 
03/2020 desta Secretaria, bem como a todos os seus anexos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA APRO%AÇÃO DA MINUTA 

	

3.1 	A minuta deste Contrato foi aprovada pela Consultoria Jurídica-Adjunta do Comando da 
Marinha, conforme Parecer n° 00156/2020/CJACM/CGU/AGU, nos termos do parágrafo único 
do art. 38, da Lei no 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA-  DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

	

4.1 	De acordo com a Portaria n° 69/SECIRM, de 10 de maio de 2019, do Secretário da CIRM, 
o Secretário-Adjunto, o Capitão de Mar e Guerra SIDNEI DA COSTA ABRANTES, brasileiro, 
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inscrito no CPF sob o n° 003.619.777-78, portador da Carteira de Identidade n° 522393-8, 
emitida pela Marinha do Brasil, tem competência para assinar este Teimo de Contrato em nome 
da Marinha do Brasil. 

	

4.2 	De acordo com a segunda alteração do Contrato Social, da empresa R2 Radiodifusão e 
Telecomunicações LTDA, a Sra. FABIANE FELIX DE ARAUJO, brasileira, portadora da 
carteira de identidade n° 1677421, emitida pela SSP DF, inscrita no CPF sob n° 840.228.501-59, 
tem competência para assinar este Termo de Contrato em nome da Contratada. 

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO 

	

5.1 	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 
conservação e limpeza, copeiragem e recepção, com o fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos, para o asseio, conservação e higienização das instalações da Secretaria da 
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. 

	

5.2 	Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado na cláusula segunda 
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

OTE 

Item Descrição (POSTO) 
Quantidade 

(COLABORADOR) 
Valor Unitário Valor Total 

1 Servente 3 R$ 5.543,30 R$ 16.629,92 

2 Copeira 1 R$ 4.353,96 RS 4.353,96 

3 Recepcionista 1 R$ 5.283,47 RS 5.283,47 

Valor Total Mensal R$ 26.267,35 

Valor Total Anual RS 315.208,20 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

6.1 	O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na 
data de 23/09/2020 e encerramento em 23/09/2021, podendo ser prorrogado por interesse das 
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade 
competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.°  05/2017, atentando, 
em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos: 

6.1.1 Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza 
continuada; 

6.1.2 Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que 
os serviços tenham sido prestados regularmente; 
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6.1.3 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 
na realização do serviço; 

6.1.4 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a 
Administração; 

6.1.5 Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e 

6.1.6 Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação. 

	

6.2 	A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

	

6.3 	A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA— PREÇO 

	

7.1 	O valor mensal da contratação é de R$ 26.267,35 (vinte e seis mil, duzentos e sessenta e 
sete reais e trinta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 315.208,20 (trezentos e 
quinze mil, duzentos e oito reais e vinte centavos). 

	

7.2 	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. 

CLÁUSULA OITAVA— DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

	

8.1 	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: 00001 -Tesouro Nacional/7 12000 - SECIRM 
Fonte: 0100000000 
Programa de Trabalho: 05122210820000001 
Elemento de Despesa: 339039 
Ação Interna: G436FC 

	

8.2 	Nos exercícios seguintes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas 
da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO 

	

9.1 	O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO 

10.1 As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual 
(repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1 	Será exigida a prestação de garantia na presente contrataão, conforme regras constantes 
do Termo de Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 
FISCALIZAÇÃO 

12.1 O modelo de execução dos serviços a serem executados peia. CONTRATADA, os 
materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento d6 objeto e a fiscalização pela 
CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

13.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. L, 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO 

15.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

15.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos 1 a XII e 
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; e 

151.2 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei O  8.666, de 1993. 

15.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização 
da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem 
corno à prévia e ampla defesa. 

15.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666. de 1993. 

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

15.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

15.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e 

15.4.3 Indenizações e multas. 

15.5 O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das 
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do 
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contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis 
(art. 8°, inciso IV do Decreto n.° 9.507, de 2018). 

15.6 Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela 
CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados 
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do 
contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.° 05/2017). 

15.7 Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE 
reterá: 

15.7.1 A garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das 
obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada 
para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a 
matéria; e 

15.7.2 Os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao 
inadimplernento, até que a situação seja regularizada. 

15.8 Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da 
CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das 
obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução 
dos sei-viços objeto do contrato. 

15.9 O CONTRATANTE poderá ainda: 

15.9.1 Nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia 
prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

15.9.2 Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 
Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.° 8.666, de 1993, reter os eventuais 
créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato. 

15.10 O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação 
estabelecida no art. 5° do Decreto n.° 9.507, de 2018. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VEDAÇÕES 

16.1 É vedado à CONTRATADA: 

16.1.1 Caucionar ou utilizar este Temia de Contrato para qualquer operação financeira; e 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÕES 

17.1 	Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 
1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP n° 05, de 2017. 
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17.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

17.3 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS 

18.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas 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 n° 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

19.1 É de responsabilidade da contratada na prestação dos serviços contratados, cumprir a 
legislação anibiental, para a gestão sustentável dos serviços. 

19.2 É obrigação da contratada disponibilizar equipe técnica qualificada, devidamente 
registrada, para a prestação dos serviços, materiais de limpeza, bem como os demais materiais e 
equipamentos necessários à execução das atividades de limpeza dos ambientes relativos à 
contratação. 

19.3 A contratada deverá observar a legislação trabalhista relativa à jornada de trabalho, às 
normas coletivas da categoria profissional e as normas internas de segurança e saúde do trabalho. 

19.4 É obrigação da contratada treinar e capacitar periodicamente seus empregados no 
atendimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como prevenção 
de incêndio, práticas de redução do consumo de água, energia e redução da geração de resíduos 
para implementação das lições aprendidas durante a prestação dos serviços. 

19.5 É de responsabilidade da contratada o fornecimento dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) em bom estado de utilização aos seus funcionários, prezando pela saúde e 
segurança durante a execução da prestação dos serviços. 

19.6 A contratada deve manter equipamentos e demais materiais necessários à prestação dos 
serviços em bom estado de funcionamento evitando danos às pessoas e ao estado das instalações 
hidrossanitárias e elétricas. 

19.7 A contratada deverá observar às recomendações técnicas e legais para o fornecimento dos 
saneantes dornissanitários, sacos de lixo, papel higiênico, produtos químicos, etc. 

19.8 É obrigação da contratada adotar medidas para evitar o desperdício da água potável, com 
verificação da normalização de equipamentos quanto ao seu funcionamento (se estão regulados, 
quebrados ou com defeitos), bem como práticas de racionalização. 

19.9 A contratada deverá racionalizar o consumo de energia elétrica com a utilização de 
equipamentos mais eficientes, que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 
(ENCE), conforme regulamentações, para os casos possíveis. 
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19.10 Só será admitida a utilização de equipamentos de limpeza que possuam o Selo Ruído, 
indicando o nível de potência sonora, conforme a Resolução específica do CONAMA e 
observações do INMETRO, que possam reduzir o risco à saúde fisica e mental dos 
trabalhadores, bem corno os demais usuários expostos às condições adversas de ruídos que 
caracterizem poluição sonora no ambiente de trabalho. 

19.11 A contratada deverá adotar práticas de redução de geração de resíduos sólidos, realizando 
a separação dos resíduos recicláveis descartados pelo órgão ou entidade, na fonte geradora, e a 
coleta seletiva conforme legislação específica. 

19.12 É obrigação da contratada respeitar as Normas Brasileiras (NBRs) sobre resíduos sólidos, 
bem como a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

19.13 A contratada deverá utilizar apenas embalagens recicláveis na prestação do serviço, 
incentivando sua utilização ou substituição por fontes renováveis.. 

19.14 As pilhas e baterias utilizadas na execução dos serviços, em equipamentos ou outros 
materiais de responsabilidade da contratada, deverão possuir composição que respeite os limites 
máximos de chumbo, cádmio e mercúrio, conforme Resolução CONAMA iV 401/2008. 

19.15 A contratada deverá recolher as lâmpadas fluorescentes e os pneus de veículos utilizados 
para prestação dos serviços, para descartá-los junto ao sistema de coleta do fabricante, 
distribuidor, importador, comerciante ou revendedor conforme sistema de Logística Reversa 
previsto em legislação específica. 

19.16 É obrigação da Contratada a apresentação da composição química dos produtos 
utilizados na prestação do serviço, quando solicitado da contratante. 

19.17 É proibida a utilização de saneantes domissanitários de Risco 1 listados no art. 50  da 
Resolução ii°  336/1999 na prestação dos serviços, conforme Resolução ANVISA RE n°913, de 
25 de junho de 2001. 

19.18 É permitido o uso de saneantes dornissanitários produzidos com substâncias 
biodegradáveis, estabelecidas na Resolução ANVISA RDC n° 180, de 3 de outubro de 2006, bem 
como de produtos desinfetantes domis sanitários, previsto na Resolução ANVISA RDC n° 34, de 
16 de agosto 2010. 

19.19 É de responsabilidade da contratada a verificação da não utilização de produtos de 
limpeza que observem a utilização de Substâncias Perigosas, Biodegrabilidade dos Tensoativos, 
Toxicidade Aquática e Teor de Fósforo acima dos limites estabelecidos por regulamentos ou 
legislação apropriada. 

19.20 É obrigação' da contratada a utilização de produtos de limpeza, preferencialmente, de 
origem animal e que sejam biodegradáveis; 

19.21 É proibida a utilização de produtos de limpeza e conservação oriundos e/ou derivados de 
Organismos Geneticamente Modificados (OGM) ou de plantas em risco de extinção. 
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19.22 É permitida a utilização de produtos que, comprovadarnente, sejam derivados de 
matérias-primas totalmente naturais. 

19.23 É permitido o uso de sabonetes que não contenham agentes antimicrobianos, exceto para 
locais que sejam exigidos por normas afetas à saúde e outras regulamentações. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLICAÇÃO 

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— FORO 

21.1 Fica eleito o FORO da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir 
os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos 
pela conciliação, conforme art. 55, §2°. da Lei n° 8.666/93. 

21.2 Para firmeza e validade do p&ctuado. o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e 
por duas testemunhas. 

Brasília, DF, 23 de setembro de 2020. 

SI El PACOSTAABRANTES 

J Capito de Mar e Guerra 
Secretário-Adjunto 

FABIANE FELIX DE ARAUJO 
CPF: 840.228.501-59 

Sócia 

ALLAN F'#11  , à NDES DE AMORIM 
CPF: 054.119.271-02 

Testemunha da Contratada 

JOSÉ ADELÇO 'ÇALVES DA SLVA 
Suboficial (MO) 

Testemunha da SECIRM 
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