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TERMO DE CONTRATO  

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 04/2021, QUE FAZEM 

ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO E A 

EMPRESA PROAD ENGENHARIA ARQUITETURA E 

CONSULTORIA LTDA.  

 

O CONSELHO REGIONAL REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO, Autarquia 

Federal, com sede na Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bairro Bento Ferreira, na cidade de 

Vitória/ES, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.163.343/0001-96, neste ato representado pela Presidente 

Contadora CARLA CRISTINA TASSO, portadora do registro ES-010553/O, nomeada pela Ata nº 

1.609, de 06 de janeiro de 2020, , doravante denominada CONTRATANTE, e a PROAD 

ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 04.940.613/0001-

60, sediada na Avenida Princesa Isabel, 15, 11º andar, Centro, Vitória/ES, CEP: 29010-361, 

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora AVA DE PAULO LUBE, 

portadora da Carteira de Identidade nº 1992742, expedida pela SPTC/ES, e CPF nº 121.032.987-56. 

O presente contrato tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito abaixo, 

mediante Dispensa de Licitação, na forma do artigo 24, inciso II da Lei nº 8666/93, da Instrução 

Normativa SEGS/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, e demais legislações 

pertinentes e, ainda, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos do Termo de 

Referência nº 01/2021. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a realização de avaliação técnica de 

execução dos serviços conforme os projetos, emissão de laudo com apresentação detalhada 

dos percentuais executados de acordo com o projeto, discriminação dos vícios encontrados e 

elaboração de planilha descritiva dos materiais e serviços necessários para a realização das 

correções apontadas no laudo, em relação à reforma realizada na estrutura física interna e 

instalações dos 20º e 21º andares do Ed. AMES, situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 

42, Centro, Vitória/ES, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 60 (sessenta) dias, com início em 

05/02/2021 e término em 05/04/2021. 
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2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 

restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.  

2.3. A execução dos serviços será iniciada imediatamente após a assinatura no Termo de 

Contrato. 

2.4. O prazo de execução deste contrato é de 15 (quinze) dias, contados a partir do marco 

supra referido. 

2.5. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 

autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada 

nos autos do processo administrativo. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

4.  CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

disponível na rubrica: 6.3.2.1.01.01.002 - Reformas. 

 

5.  CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 10 (dez) dias após 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura em 01 (uma) via devidamente atestada por servidor 

designado pelo CRCES.  

5.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Conta Corrente e Agência Bancária para 

emissão da respectiva Ordem Bancária. 

5.3.  As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas a empresa 

contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado, os dias que se 

passarem entre a dada da devolução e a da reapresentação. 

5.4.  O pagamento das Notas Fiscais/Faturas somente será efetivado após a verificação da 

regularidade da empresa, com a apresentação das certidões necessárias para esse fim. 

5.5. De acordo com o artigo 64 da lei n° 9430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por 

órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo 

fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do 

imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para 

seguridade social – COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP. 

5.6.  A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à disposição de todos os 

interessados no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br, (IN SRF nº 1.234, de 11 
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de janeiro de 2012, nº 539, de 25 de abril de 2005 e nº 791, de 10 de dezembro de 2007 – 

DOU de 29/12/2004, 27/04/2005 e 12/12/2007) e por ocasião do pagamento, conforme o caso, 

todos os impostos serão retidos na fonte conforme a legislação vigente. 

5.7.  Além do recebimento/aceite dos produtos e/ou execução dos serviços, a Nota Fiscal 

deverá ser formulada, já constando os impostos que serão retidos, sob pena de devolução para 

correção, contando-se o prazo para o pagamento a partir do recebimento regular da mesma (IN 

SRF nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nº 539, de 25 de abril de 2005 e nº 791, de 10 de 

dezembro de 2007 – DOU de 29/12/2004, 27/04/2005 e 12/12/2007). 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. O valor do contrato permanecerá fixo e irreajustável durante toda a vigência do instrumento 

contratual. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 

materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela 

CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência. 

  

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Dispor de pessoal necessário e qualificado para garantir a execução dos serviços, no 

regime desta contratação, sem interrupção da prestação dos serviços, seja por motivo de 

férias, descanso semanal, licença médica, falta ao serviço, greve, demissão e outros motivos 

análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

9.2. Credenciar, junto a contratante, um representante para prestar esclarecimentos e atender 

às reclamações que porventura surgirem durante a vigência do contrato; 

9.3. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no contrato; 

9.4. Disponibilizar para a contratada um atendimento personalizado e imediato, com 

fornecimento de números de telefones, e-mail, fax ou outra forma de comunicação para 

solicitação de serviços e esclarecimento de dúvidas; 

9.5. Corrigir os laudos que forem entregues com vícios, defeitos ou incorreções, efetuando as 

devidas substituições, respeitando sempre a urgência do pedido. 

9.6. No preço ofertado pela contratada deverão estar computadas todas as despesas, bem 

como, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

outras despesas de quaisquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução dos 

serviços; 
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9.7. A elaboração do laudo deverá descrever e classificar as possíveis causas das patologias 

verificadas, com a devida documentação fotográfica e, principalmente, fornecer subsídio para a 

elaboração de projeto de correções; 

9.8. A Contratada deverá apresentar as soluções corretivas, contemplando a indicação da 

metodologia a ser adotada, bem como a especificação e a quantificação dos materiais a serem 

utilizados; 

9.9. A Contratada deverá fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

devidamente preenchida e recolhida, referente aos serviços técnicos realizados; 

9.10. Cabe a Contratada prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pela 

Contratante; 

9.11. O critério de elaboração do Laudo Técnico deverá obedecer às Normas reconhecidas, em 

suas últimas revisões, tais como:  

9.11.1. Normas de Segurança em Edificações do CREA - Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia; 

9.11.2. Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em especial a 

NBR 13.752; 

9.11.3. Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas 

autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à 

execução dos serviços a contratar.  

9.12. O laudo deverá ser apresentado em duas vias impressas e uma mídia digital.  

9.13. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços ora contratados, com estrita obediência 

às exigências descritas no Termo de referência. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

  

10.1. Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada 

por servidor especialmente designado, o qual assumirá a função de Fiscal do Contrato; 

 

10.2. Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, 

determinando o que for necessário à regularização, procedendo à juntada de documentos 

relevantes para comprovação dos fatos; 

 

10.3. As decisões e providências, que ultrapassarem a competência do fiscal, deverão ser 

solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas 

convenientes; 

 

10.4.  Emitir Pedido de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as 

informações necessárias, por intermédio do representante designado pelo setor competente; 
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10.5.  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados credenciados; 

 

10.6.  A fiscalização realizada pela contratante, através de servidor previamente designado, 

não será motivo para exclusão ou redução da responsabilidade da contratada; 

 

10.7.  Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta contratação; 

 

10.8.  Comunicar à contratada qualquer irregularidade constatada na prestação dos serviços; 

 

10.9.  Permitir livre acesso ao pessoal técnico da Contratada, de modo a viabilizar a prestação 

dos serviços; 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

12.1. A contratada deverá observar as condições estabelecidas para a prestação dos serviços 

discriminados neste Termo de Referência sujeitando-se às penalidades constantes no art. 86 e 

87 da Lei nº 8.666/1993, em especial: 

12.1.1. Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, 

que não gerem prejuízo para o CRCES; 

12.1.2. Multa por mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por centos) por dia, limitado a 

10% (dez por cento), incidente sobre o valor global da proposta apresentada, no caso 

descumprimento do prazo para a prestação dos serviços, calculada da seguinte forma: 

Multa = Valor da multa (0,0033) x Valor da Obrigação mensal x número de dias em 

atraso; 

12.1.3. Multa por inadimplemento de 10 (dez por cento) incidente sobre o valor global da 

contratação, pela recusa em prestar os serviços de manutenção; 

12.1.4. Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com CRCES por um 

período de 2 (dois) anos, no caso do item 12.2.3; 

12.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

nos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da 

licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou 

emissão de declaração falsa. 

12.2.  Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993 que dispõe sobre os recursos administrativos; 

12.3.  As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CRCES após a devida 

notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 
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12.4.  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, e indicará a conduta irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa 

que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

12.5. Nos termos do art. 109 e 110, da Lei nº 8.666/1993, o prazo para apresentação da defesa 

prévia será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da intimação, excluindo-

se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento; 

12.6. O prazo disposto no item 12.5 somente terá início e vencimento em dia de expediente no 

CRCES;  

12.7. A aplicação de sanção de inidoneidade compete exclusivamente ao Gestor Responsável 

pelo CRCES (presidente), facultada a defesa do interessado no processo, no prazo de 10 (dez) 

dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 

aplicação. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO  

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

13.1.1.  por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 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; 

13.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.5.3. Indenizações e multas. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES  

14.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017. 

 

15.2. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 

global. 
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 

aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

18.1. É eleito o Foro de Vitória/ES, a Justiça Federal, Seção Judiciária de Vitória/ES para 

dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser 

compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, 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.  

 

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

_________________________ 

CARLA CRISTINA TASSO 
Presidente 

 
 
 

________________________ 

AVA DE PAULO LUBE 
Diretora Executiva e de Arquitetura 

 
 

 

TESTEMUNHAS: 

1 –  

2 -  
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