
ER
2}?"

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pré—Reitoria de Gest‘éo e Governance/PR6

TERMO DE CONTRATO N9 01/2020

CONTRATO PARA EXEcucAo DE OBRA DE ENGENHARIA E
ELABDRAcAo DE PROJEros "AS-BUILT” PARA cousrRucAo
DE SUBESTAcAo ELETRICA SECUNDARIA E DEMAIS SERVICOS
DE ENGENHARIA PARA o PREDIo PRINCIPAL DO CENTRO
BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS - CBAE-UFRJ, QUE ENTRE 5|
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL Do RIO DE JANEIRO E
A EMPRESA TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede a Avenida Pedro Calmon n9 550,
Prédio da Reitoria, Cidade Universitéria, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, CEP 21341-901, inscrita no
CNPJ sob o n9 33.663.683/0001-16, neste ato representada pelo Pré-Reitor de Gestfio e Governanga,
Sr. André Esteves da Silva, conforme delegacao de competéncia determinada pela Portaria n9 4.925
de 12 de junho de 2017, do Magnifico Reitor desta Universidade, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF n9
01.815.999/0001—90, corn sede na Rua Amoroso Costa n9 149, Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 20530-560,
no Municipio de Rio de Janeiro, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)
Sr.(a) Carlos Alberto Torres Clemente, portador(a) da Cédula de ldentidade n9 1995102527 CREA/RJ e
CPF n9 018.349.317-62, tendo em vista o que consta no Processo n9 23079.034568/2019-34 e em
observéncia as disposigfies da Lei n9 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto 7.581, de 11 de
outubro de 2011, da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orgamentérias vigente
e do Decreto n'2 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do RDC eletronico n' 16/2019, mediante as clausulas e condigées a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA-OBJETO
1.1. O objeto do presente lnstrumento é a contratagao de empresa especializada para execugio de
obra de engenharia e elaboragfio de projetos ”As-built" para construgao de subestacao elétrica
secundéria e demais servigos de engenharia para o prédio principal do Centro Brasileiro de Altos
Estudos — CBAE-UFRJ, que sera‘ prestado nas condigfies estabelecidas no Projeto Bésico e demais
documentos técnicos que se encontram anexos ao lnstrumento Convocatério do certame que deu
origem a este instrumento contratual.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao lnstrumento Convocatdrio do RDC e seus anexos,
identificado no preémbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no lnstrumento Convocatério,
com inlcio na data de 22/01/2020 e encerramento em 18/08/2020.

2.1.1 A vigéncia poderé ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes
a contratagfio sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrig'ao
em restos a pagar, conforme Orientagao Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.



2.2. 0 prazo de vigéncia contratual é de 210 (duzentos e dez) dias, a partir da data da assinatura,

sendo 30 (trinta) dias para procedimentos administrativos, 90 (noventa) dias corridos para
execugao do servigo e 90 (noventa) dias para aceite provisério e definitivo, cujas etapas observarfio
o cronograma fixado no Projeto Bésico.

2.3.A prorrogagfio dos prazos de execugfio e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequagfio do cronograma flsico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizagfio da autoridade competente para a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrative.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO
3.1. O valor total da contratacfio é de R$ 734.289.29 (setecentos e trinta e quatro mil, duzentos e
oitenta e nove reais e vinte e nove centavos).
3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da
execuga‘o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao,
frete, seguro e outros necessaries ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA

dependerfio dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

3.4. 0 valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustével, porém poderé ser corrigido
anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno minimo de um ano,
contado a partir da data limite para a apresentacfio da proposta, pela variagfio do lndice Nacional
de Custo da Construgfio Civil — Edificagaes - Coluna 35, da fundagao Getfilio Vargas — FGV ou outro
que vier a substitui—lo, aplicando-se da seguinte formula:

R = V (17010
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I = lndice relativo ao més do reajustamento;

ID = lndice relativo ao més da proposta

), onde:

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratagfio estéio programadas em dotaga‘o orgamentéria
propria, prevista no orgamento da Uniao, para o exercicio de 2020 na classificagao abaixo:

Gestao/Unidade: 153115/15236
Fonte: 8188
Programa de Trabalho: 150979
Elemento de Despesa: 449051
Pl: V0000615UAN

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigfies a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Ba'sico.



6. CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXEcucAo
6.1. Seré exigida a prestagfio de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes do
Projeto Bésico, anexo do Edital.

7. CLAUSULA SE‘I'IMA— MODELO DE EXEcucAo DOS SERVIcos E FISCALIZACAO
7.1. O modelo de execugao dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que
serfio empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacfio pela CONTRATANTE 550
aqueles previstos no Projeto Bésico, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACDES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigagfies da CONTRATANTE e da CONTRATADA sac aquelas previstas no Projeto Basico,
anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO
9.1. E permitida a subcontratagao parcial do objeto, respeitadas as condigfies e obrigagées
estabelecidas no Projeto Bésico e na proposta da contratada.

1o. CLAUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXEcucAo DOS SERVIcos E DAS ALTERAcOEs

10.1. Eventuais alteragoes contratuais reger—se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n9 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n9 05, de 2017, no que couber.

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigfies contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
10.1.2. As supressfies resultantes de acordo celebrado entre as pa rtes contrata ntes poderao
exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

10.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
poderé ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentéria.

10.2.1. Na hipétese de celebragao de aditivos contratuais para a inclusfio de novos services,
0 prego desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de
referéncia especificada no orgamento-base da Iicitagao, subtraindo desse prego de
referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitagao, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do
contrato e a manutengao do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n.
7.983/2013.

10.3. 0 contrato sera realizado por execugao indireta, sob o regime de empreitada por prego
unita’rio.

10.4. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia poderé
ser reduzida para a preservacfio do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitérios dos aditivos contratuais n'a'o excedam os
custos unitérios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada
a manuteng'ao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagfio.



10.5. 0 servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragao em seu quantitativo ou prego devera’
apresentar prego unitério inferior ao prego de referéncia da Administrag'a‘o Pliblica divulgado por
ocasifio da licitagfio, mantida a proporcionalidade entre o prego global contratado e o prego de
referéncia, ressalvada a excegao prevista no subitem anterior e respeitados os Iimites do previstos
no § 19 do art. 65 da Lei n9 8.666, de 1993.

10.6. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva
sobre a quitagfio dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

10.7. A Contratada somente podera subcontratar empresas que aceitem expressamente as
obrigagoes estabelecidas na Instruga'o Normativa SEGES/MP n9 6, de 6 de julho de 2018.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sancoes relacionadas a execugao do contrato sao aquelas previstas no Projeto Bésico,
anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS VEoAcOEs

12.1. Evedado a CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagfio financeira;

12.1.2. Interromper a execugfio dos servicos/atividades sob alegaga‘o de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- D0 RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Bésico, anexo do
Instrumento Convocatério.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — RESCIsAo
14.1. 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

14.1.1 nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n9 8.666, de 1993, corn as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagfio das sangoes previstas no Projeto
Bésico, anexo do Instrumento Convocatério.

14.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso ll, da Lei n9 8.666, de 1993.
14.2 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei n9 8.666, de 1993.

14.4 0 termo de rescisfio, sempre que possivel, deveré indicar:

14.4.1 Balango dos eventos contratuaisjé cumpridos ou parciaimente cumpridos em relac'ao
ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.4.2 Relagfio dos pagamentos jé efetuados e ainda devidos;

14.4.3 lndenizagées e multas.

14.5 No caso de obras, o n50 pagamento dos sala’rios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo n50 recolhimento das contribuigoes sociais, previdenciérias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente



participarem da execugfio do contrato seré causa de rescisao por ato unilateral e escrito da
contratante.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. 05 casos omissos sera'o decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigées contidas na Lei
n9 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigfies
contidas na Lei n9 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAcAo
16.1. Incumbira' a Contratante providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, no Dia’rio
Oficial da Unifio, no prazo previsto na Lei n9 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — roao
17.1. 0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato sera
0 da cidade do Rio de Janeiro/RJ - Justiga Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (trés) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2020.
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Universidade Federal do Rio de Janeiro

CONTRATANTE

Torres Engenharia e Consultoria Ltda.
CONTRATAD‘

TESTEMUNHA DA CONTRATANTE: m M
NOME: AIL'I HM Homw FMUM 04 0“ I

ASSINATURA: M )‘k )v» 05 flaw
CPF: (11; 341 W- Z?
“G: 131113954

TESTEM NHAD O ATADA:
NOME:
ASSINATURA:
CPF:
RG:


