MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° U 1 /2017,
QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO,
REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIOMDSA,
POR
INTERMÉDIO
DA
SUBSECRETARIA
DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, E A EMPRESA
BRASFORT - EMPRESA DE SEGURANÇA
LTDA..
A UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO, por
intermédio da SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, com sede no Bloco "C"
da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o n° 05.756.246/0004-54,
representada pelo Subsecretário de Assuntos Administrativos, o Senhor PAULO ROBERTO DE
MENDONÇA E PAULA, nomeado pela Portaria da Casa Civil da Presidência da República n°
131, publicada no Diárib Oficial da União em 11 de julho de 2016, inscrito no CPF sob o n°
981.061.637-68, portador da Carteira de Identidade n° 118043083-5 MD/DF, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa BRASFORT - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o n°03.497.401/0001-97, estabelecida no SAAN Quadra 01, Lote 635,
Brasília/DF, CEP 70.632-100, neste ato representada por seu Sócio-Gerente, o Sr. ROBÉRIO
BANDEIRA DE NEGREIROS, portador da Cédula de Identidade n° 257.787 SSP/DF, inscrito no
CPF/MF sob o n° 084.837.521-15, em conformidade com o Contrato Social, doravante
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n° 71000.002498/201740 e em observância às disposições da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, do Decreto n°2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n°2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrara presente Termo
de Contrato, de acordo com a minuta examinada e aprovada pela Consultoria Jurídica por meio
do Parecer n° 00139/2017/CONJUR-MDSA/CGU/AGU, sob a, forma de execução indireta,
decorrente do Pregão Eletrônico n° 01/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
O objeto do presente instrumento é a contratação, pelo menor preço global, de empresa
1.1.
especializada na prestação de serviço continuo de vigilância armada e desarmada, com o
emprego de equipamentos, EPIs e ferramentas necessárias à execução dos serviços, conforme
especificações, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e
Edital.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência a proposta vencedora,
1.2.
independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da contratação:

Item

Tipo de Serviço (A)

Qtd. de
Postos

Qtd. de
Profissionais

Valor
Unitário por
Posto

Vigilância
Armada
Diurna, escala
de
11
22
R$ 11.169,08
12x36 de segunda a
Domingo
.
Vigilância
Armada
Noturna, escala de
2
08
16
R$ 12.500,44 .
12x36 de segunda a
Domingo
,Vigilância desarmada
3
44 horas semanais, de
04
04
R$ 5.838,03
segunda a sexta
Supervisão
Diurna,
4
escala de 12x36 de
01
02
R$ 12.928,66
segunda a Domingo
Supervisão Noturna,
5
escala de 12x36 de
01
02
R$ 14.510,90
segunda a Domingo
TOTAL,
25
46
VALORMENSAL DOS SERVIÇOS
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA PARA 12 (DOZE) MESES. ,

Valor Mensal
R$

Valor anual R$

R$ 122.859,88

R$ 1.474.318,56

R$ 100.003,52

R$ 1.200.04224

R$ 23.352,12

R$ 280.225,44

R$ 12.928,66

R$ 155.143,92

R$ 14.510,90

R$ 174.130,80

R$ 271655,08

R$ 3283.860,96,
R$-213.65508
R$ 3.283.860,96

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA
2.1.

O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, com inicio a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso
II do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que haja autorização formal da autoridade
competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1.0s serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2.A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.3.0 valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
e
2.1.4.A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.1.5.A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO
3.1.

O valor mensal da contratação é de R$ 273.655,08 (duzentos e setenta e t
seiscentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), perfazendo o valor tot
3.283.860,96 (três milhões duzentos e oitenta e três mil oitocentos e sessenta real
noventa e seis centavos).
3.2.

No valor acima estão incluidas 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, taxada administração, frete, seguro
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3.
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2017, na classificação
abaixo:
Gestão/Unidade: 550025
Funcional Programática: 08.122.2122.2000.0001
Fonte: 0151
Programa de Trabalho: 093348
Elemento de Despesa: 33.90.37
PI: 02000405A04
SB: 03
Funcional Programática: 04.124.2081.2D58.0001
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 107815
. Elemento de Despesa: 33.90.37
PI: A9009
SB: 03
Funcional Programática: 14.122.2132.2000.0001
Fone: 0100
Programa de Trabalho: 128435
Elemento de Despesa: 33.90.37
PI: SI999000NDO
SB: 03
Funcional Programática: 04.122.2101.2000.0001
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 085454
Elemento de Despesa: 33.90.37
SB: 03
Funcional Programática: 21,122,21202000.0001
Fonte:' 0100
Programa de Trabalho: 092990 .
Elemento de Despesa: 33.90.37
PI: XM200001BLA
SB: 03
4.2.

Para tanto, foi emitida a nota de empenho de n° 2017NE800024.

CLÁUSULA QUINTA — PAGAMENTO
5.1.
O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Edital e no Termo de Referência.
CLÁUSULA SEXTA — REPACTUACÃO
6.1.
Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado
pela CONTRATADA e observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado na forma
apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será
repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para ariana° e posterior aprovação da
CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n°2271, de 1997, e nas disposições aplicáveis
da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008.
6.2.
A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em
respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
6.3.

O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
6.11. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva
de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria
profissional abrangida pelo contrato;
6.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste
aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou
normativa;
6.3.3. Para os demais custos, sujeitos ã variação de preços do mercado: a partir da data
limite para apresentação da proposta;

6.4.
Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da
última repaduação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se ,
como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente
daquela em que celebrada ou apostilada.
6.5.
O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os
novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do
encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
6.6.
Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do pr
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
6.7.
Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactua
poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

6.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos
custos decorrentes de mão de obra;
6.7.2. do ultimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por
determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos
e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público _
(tarifa);
6.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta,
em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;
6.8.
Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo,
dissídio Ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE
ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo
de prorrogação para resguardar o direito futuro á repactuação, a ser exercido tão logo se
disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
6.9.
Quando a contrafação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissidios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
6.10.
É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneficias não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legai, sentença
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
6.11.
A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções
coletivas que não tratem de matéria trabalhista.
6.12.
Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará
a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação
de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da
categoria profissional abrangida pelo contrato.
6.13.
Quando a repactuação se referir aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a
variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos
preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:
6.13.1. os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
6.13.2. as 'particularidades do contrato em vigência;
6.13.3. a nova planilha com variação dos custos apresentados
6.114. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, •
tarifas publicas ou outros equivalentes;
6,13.5. índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos
a alguma parcelados custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na
Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada;
6.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação
custos alagada pela CONTRATADA;
9.14.
Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas observando-se o seguinte:
6.14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu 'causa à repactuação;

6.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
6.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a
repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador,
na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa,
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuações futuras.
6.15.
Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
6.16.
A decisão Pobre e pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta
dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos corhprovantes de variação dos custos.
6.17.
O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não
cumprir os atos ou apresentar a documentação sohcitada pela CONTRATANTE para a
comprovação da variação dos custos.
6.18.
As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento
ao contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA — GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1.
A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 164.193,05 (cento e sessenta e
quatro mil cento e noventa e três reais e cinco centavos), correspondentes a 5% (cinco por
cento) do valor total desta contratação, em uma das modalidades previstas no ai. 56, §1°, da
Lei n°8.666, de 1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste Termo, observadas
as condições previstas no Edital.
7.2.
A garantia prevista no Edital somente será liberada ante a comprovação de que a
empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contrataçáo, e que, caso
esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês a 's o encerramento da vigência
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme
estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02/2008, observada
a legislação que rege a matéria.
CLÁUSULA OITAVA — REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos
no Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1.
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1.
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Refeãncia.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— RESCISÃO
11.1.
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência.
11.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°8.666, de 1993.
11.4.

O termo de rescisão, sempre que possível, áerá precedido:
1141 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos jã efetuados e ainda devidos; •
11.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — VEDAÇÕES
12.1.

É vedado á CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — ALTERAÇÕES
13.1.
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n°8666,
de 1993.
13.2.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos bu supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.3.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS
14.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiçõe
contidas na Lei n°8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicável
e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Co
Defesa do Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — PUBLICAÇÃO
15.1.
Incumbira 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 DÉCIMA SEXTA — FORO
16.1.
O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Brasília-DF,

dt

s

de 2017.

el•
PAULO ROBERTO DE
•ONÇA E PAULA
Mirkério do Desenvo imento Social e
Agrário
CONTRATANTE

ROB
Brasfo

NEGREIROS
urança Ltda.

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

aket. 13L N2254
Mdenon Dias F8f Afifa da Silva
Tétrico Administrativo
SIAPE: 1572989

Nome:
CPF:

Raphael B. L. Borba
SEACIDIERC/CCONT
SIAPE 1714966

ANEXO I
AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO IV°.

/2017

BRASFORT - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA., inscrita no CNPJ n°
03.497.401/0001-97, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ROBÉRIO BANDEIRA DE
NEGREIROS, portador da Cédula de Identidade RG n° 257.787 SSP/DF e do CPF n°
084.837.521-15 AUTORIZA o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO,
para os fins dos artigos 19-A e 35 da Instrução Normativa n° 02, de 30/04/2008, da Secretaria
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento! Orçamento e Gestão, e
dos dispositivos correspondentes do' Edital do Pregão n°01/2017:
1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer
tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais
verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento
dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo
das sanções cabíveis, conforme o artigo 19-A, inciso V, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°
2/2008;
2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução
do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta
em nome da empresa BRASFORT - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA. junto a instituição
bancária oficial, conforme o artigo 19-A, inciso I, e Anexo VII, da Instrução Normativa SLTI/MPOG
n° 2/2008, cuja movimentação dependerá de autorização prévia do MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO, que também terá permanente autorização para
acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de qualquer
intervenção da titular da conta.
3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto
das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a
CONTRATADA não,efetue tais pagamentos até o fim do segundo mêsapos o encerramento da
vigência contratual, conforme artigos 19, XIX, e 35, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nu
2/2008.

Brasília, OZ. de

ROBÉR

de 2017.
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SUPERINTENDÊNCIA DE PRODUÇÃO OESTE
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO BRASÍLIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 34/2017 UASG 926130
Processo: PE.CSB.A.00034 . Objeto: Fornecimento de Reagentes
Químicos, para Entrega nas Instalações de Furnas em Aparecida de
Goiânia GO. Total de Itens Licitados: 00056. Edital: 09/05/2017 de
08h00 às 17h59. Endereço: Qn 214 Área Especial N o- 01 - Samambaia
Samambaia - BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/926130-05-34-2017. Entrega das Propostas: a partir
de 09/05/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 19/05/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.
SHIRLEY JOSEFA DA SILVA PALMEIRA
Gerente de Centro de Serviços Compartilhados Brasília
(SIDEC - 08/05/2017) 926130-60562-2017NE015848

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N o- 5/2017
A Companhia Energética de Alagoas declara vencedora da
Concorrência nº 005/2017 (Contratação de empresa para obras e serviços para construção da Linha Coruripe I/ Coruripe II), a empresa
Impacto Construções e Serviços Ltda, CNPJ N o- 21.756.271/0001-41,
com valor global de R$ 3.788.860,00 (Três milhões, setecentos e
oitenta e oito mil reais e oitocentos e sessenta centavos). Os autos
encontram-se franqueados aos interessados, iniciando-se o prazo recursal de 05(cinco) dias a partir da data da publicação.
Maceió- AL, 8 de maio de 2017.
FLAVIA DOS SANTOS ARAGÃO
p/Comissão Permanente de Licitação

AMAZONAS GERAÇÃO
E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 25/2017 UASG 926524
Processo: 025/2017 . Objeto: Aquisição de mobiliário para a Amazonas GT. Total de Itens Licitados: 00025. Edital: 09/05/2017 de
08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Rua Tito Bittencourt, N o- 142 - São Francisco Centro - MANAUS - AM ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/926524-05-25-2017. Entrega das Propostas: a partir de 09/05/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/05/2017 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
JULIO MARIO DOS SANTOS VIANA
Pregoeiro
(SIDEC - 08/05/2017) 926524-02017-2017NE002017
AVISOS DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 133/2016
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
N 133/2016. Objeto: OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA
USO EM SERVIÇOS PESADOS; DE PRIMEIRO REFINO; VISCOSIDADE CLASSE SAE 40; A BASE DE SALICILATO; ÍNDICE
MÍNIMO DE VISCOSIDADE 95; TBN ENTRE 40-55 mgKOH/g;
DENSIDADE A 20/4OC kg/m3 ENTRE 911-915; VISCOSIDADE
CINEMÁTICA A 40OC cSt ENTRE 128-143; VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100OC cSt ENTRE 13,3-14,7; (O RESTANTE DA
ESPECIFICAÇÃO, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS).
o-

(SIDEC - 08/05/2017) 926524-02017-2017NE002017
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14/2017
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
N o- 014/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento In Company de Operação em Subestações de 230
kV, na Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A.(Amazonas
GT).
JULIO MARIO DOS SANTOS VIANA
Pregoeiro
(SIDEC - 08/05/2017) 926524-02017-2017NE002017

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA
DE ENERGIA ELÉTRICA
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Objeto: Fornecimento de fluído hidráulico para o sistema de controle
da turbina EH/GFR do Complexo Termelétrico de Candiota. Valor:
R$ 500.305,30 (quinhentos mil trezentos e cinco reais e trinta centavos). Contratada: METACHEM INDUSTRIAL E COMERCIAL
LTDA. Assina pela Contratada: Ricardo Freitas e pela CGTEE: Angelo Pereira - Diretor de Geração Interino e Ricardo Licks - Diretor
Presidente Interino. CONTRATO CGTEE/045/2016 - IL16400008.

Nº 87, terça-feira, 9 de maio de 2017

Objeto: Fornecimento de correia de transporte de carvão para o Complexo Termelétrico de Candiota. Valor: R$ 314.960,00 (trezentos e
catorze mil novecentos e sessenta reais). Contratada: SANEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Assina pela Contratada: Guilherme
Dutra da Silva e pela CGTEE: Angela Pereira - Diretor de Geração e
Ricardo Licks - Diretor Presente Interino. CONTRATO CGTEE/007/2017 -PE16600058.

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
GERÊNCIA DE CONTROLE PATRIMONIAL

Objeto: Aquisição de piso vinilico para aplicação no Complexo Termoelétrico de Candiota. Valor: R$ 48.468,00 (quarenta e oito mil
quatrocentos e sessenta e oito reais). Contratada:INFRATEC CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP . Assina pela Contratada:
Adria Costa e pela CGTEE: Regina Rheinheimer - Diretor de Finanças Interina e Marcos Antonio da Silva - Gerente do Departamento
de Suprimentos. CONTRATO CGTEE/013/2017 - PE15600060.

A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., através da Gerência de Controle Patrimonial, torna público que realizará no dia
31/05/2017, a partir das 14:30 horas (horário de Brasília), na Avenida
das Nações Unidas, nº 12.399 - 8º andar, Cj 84-B e 88-A, Brooklim
- São Paulo/SP, Leilão Público de bens imóveis (presencial e online),
através do Leiloeiro João de Souza Simão, devidamente autorizado:
Lote 01 - Imóvel constituído de terreno com área total de
1.481,28 m² e benfeitorias (edificações), localizado na Avenida 24 de
Outubro, 1.112 - Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, avaliado em
R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais).
As condições do leilão estão estabelecidas no Edital, que
poderá ser obtido a partir do dia 10/05/2017, na Petrobras Distribuidora S.A., situada à Rua Correia Vasques, 250, 1º andar, Cidade
Nova, Rio de Janeiro/RJ, com o Sr. Paulo Roberto Braga Luna (tel.
21-2354-4181) e/ou Srª Ana Lúcia Santos Farias (Tel. 21-2354-4235)
ou consultado na internet, através do site www.arremax.com.br.

Objeto: Fornecimento de chapa xadrez galvanizada para o Complexo
Termoelétrico de Candiota. Valor: R$ 22.650,00 (vinte e dois mil
seiscentos e cinquenta reais) Contratada: M F DA SILVA CONTRUÇÕES - ME. Assina pela Contratada: Moacir da Silva e pela
CGTEE: Regina Rheinheimer - Diretor de Finanças Interina e Marcos
Antonio da Silva - Gerente do Departamento de Suprimentos. CONTRATO CGTEE/021/2017 - PE16600027.
Objeto: Contratar seguradora para emissão de apólice de seguro de
riscos operacionais, quebra de máquinas para cobertura das instalações da Fase C, responsabilidade civil geral Fases A, B e C, estações meteorológicas e coberturas adicionais para o Complexo Termelétrico de Candiota. Valor: R$ 4.898.000,00 (quatro milhões oitocentos e noventa e oito mil reias). Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Assina pela Contratada: Jabis Mendonça Alexandre e pela CGTEE Ricardo Licks - Diretor Presidente Interino e
José Parizzotto - Diretor Administrativo. CONTRATO CGTEE/026/2017 - PE17600006.
Objeto: Contratação da Fundação Luiz Englert - FLE para a prestação
de serviços especializados de avaliação dos custos da CRM na produção do carvão na Mina de Candiota para estabelecer um novo
preço unificado do carvão conforme as novas cotas de fornecimento.
Valor: R$ 68.250,00 (sessenta e oito mil e duzentos e cinquenta
reais). Contratada: FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT. Assina pela Contratada: André Cezar Zingano e pela CGTEE: Ricardo Licks - Presidente Interino e Gilmar Bohrs - Gerente do Departamento de Engenharia, Expansão e Meio Ambientes. CONTRATO CGTEE/037/2017 - DL17300132.
Objeto: Aditamento do contrato por 12 (doze) meses a contar de
03/05/2017. Valor: R$ 700.242,90 (setecentos mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa centavos). Contratada: CDS INFORMÁTICA LTDA. Assinam pela Contratada: José de Souza e pela CGTEE:
Ricardo Licks - Diretor Presidente Interino e José Parizzotto - Diretor
Administrativo. CONTRATO CGTEE/040/2013 - PE13600005.
Objeto: Prorrogação de contrato pelo prazo de 12 (doze) meses. Contratada: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS.
Assina pela CGTEE e Ricardo Licks - Diretor Presidente Interino e
Regina Rheinheimer - Diretora de Finanças Interina. PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO CGTEE/030/2018 - IL16400005.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PRODUÇÃO MINERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N o- 2/2017 UASG 323002
Processo: 48400.700298/2017 . Objeto: Participação de servidores no
3° Congresso Internacional de Direito Minerário. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666
de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação de empresa para treinamento de pessoal caracterizando serviços técnicos profissionais de
natureza singular. Declaração de Inexigibilidade em 04/05/2017. HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA. Diretor de Gestão Administrativa. Ratificação em 04/05/2017. VICTOR HUGO FRONER
BICCA. Diretor Geral. Valor Global: R$ 40.000,00. CNPJ CONTRATADA : 19.759.554/0001-03 INSTITUTO BRASILEIRO DE
MINERACAO IBRAM.
(SIDEC - 08/05/2017) 323002-32263-2017NE800012

SUPERINTENDÊNCIA NA PARAÍBA
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N o- 5/2017 UASG 323017

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO N o- GSC/GAD/GPAT- 12/2017

EDNA MARIA MASCARENHAS SANT'ANNA
Coordenadora da Comissão de Alienação

.

Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2017 UASG 550025

Nº Processo: 71000002498201740.
PREGÃO SISPP Nº 1/2017. Contratante: SUBSECRETARIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO. CNPJ Contratado: 03497401000197. Contratado : BRASFORT EMPRESA DE
SEGURANCA LTDA.Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço contínuo de vigilância armada e desarmada,
com emprego de equipamentos, EPIs e ferramentas necessárias à
execução dos serviços. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Decreto
nº 2.271/97, Lei nº 10520/2002 e IN/MPOG/SLTI nº 02/2008 . Vigência: 02/05/2017 a 02/05/2018. Valor Total: R$3.283.860,96. Fonte:
151000000 - 2017NE800024. Data de Assinatura: 02/05/2017.
(SICON - 08/05/2017) 550005-00001-2017NE000001

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE
EM RECIFE
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM FEIRA
DE SANTANA
SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS
E ENGENHARIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2017 UASG 511682
Nº Processo: 35662000174201558.
PREGÃO SRP Nº 3/2015. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL. CNPJ Contratado: 05360948000171. Contratado : PAPER GUEDES LTDA - ME -.Objeto: Aquisição de material permanente com a finalidade de atender às necessidades da
Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/BA e demais unidades a ela vinculadas. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei
10.520/02.Vigência: 13/02/2017 a 31/12/2017. Valor Total:
R$1.174,75. Fonte: 100000000 - 2016NE800484. Data de Assinatura:
13/02/2017.
(SICON - 08/05/2017)
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2017 UASG 511682

Processo: 48415.700058/2017 . Objeto: Contratação de Empresa especializada no Serviço de Vigilância e Segurança Eletrônica para Superintendência DNPM/PB Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Serviços de pequeno valor. Declaração de Dispensa em 05/05/2017.
MASNEY SALES GOMES DE LIMA. Chefe Substituto do Serviço de
Gestão Administrativa. Ratificação em 05/05/2017. EDUARDO SERGIO COLACO. Superintendente Substituto do Dnpm/pb. Valor Global:
R$ 6.600,00. CNPJ CONTRATADA : 02.715.056/0001-58 ALERTA
SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP.

Nº Processo: 35662000075201657.
PREGÃO SRP Nº 2/2016. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL. CNPJ Contratado: 08766992000174. Contratado : METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL -LTDA. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos com a finalidade de
atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Feira de
Santana/BA e demais unidades a ela vinculadas. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93 e lei 10.520/02.Vigência: 17/02/2017 a 31/12/2017. Valor Total: R$2.029,00. Fonte: 100000000 - 2016NE800479 Fonte:
100000000 - 2016NE800480 Fonte: 100000000 - 2016NE800481
Fonte: 100000000 - 2016NE800483. Data de Assinatura:
16/02/2017.

(SIDEC - 08/05/2017) 323002-32263-2017NE800012

(SICON - 08/05/2017)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017050900086

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

