
i?
Natiz.‘

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pré- Reitoria de Gestfio e Governanga — PR-G

TERMO DE CONTRATO N9 02/2020

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
N9 02/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO — UFRJ E A EMPRESA
RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede na Av. Pedro Calmon, 500 - Cidade
Universitéria, Rio de Janeiro - RJ, 21941-901, inscrita no CNPJ sob o n9 33.663.683/0001-16,
neste ato representada pelo Pro-Reitor de Gestfio e Governanga, Sr. André Esteves da Silva,
conforme delegagéo de competéncia determinada pela Portaria do Magnifico Reitor n9 4.925
de 12 de junho de 2017, publicada no DOU de 13 de junho de 2017, inscrito no CPF n9
008.874.867-70, portador(a) da Carteira de ldentidade n9 08.466.671-8, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n9
69.207.850/0001-61, sediada na Rua Dona Margarida, n9 254, 29 andar, Centro, em Santa
Barbara d'Oeste/SP, CEP 13450-001, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Celcimar Barbosa Ferreira, portador da Carteira de ldentidade n9
5.004.822-3, expedida por SSP/SP, e CPF n9 346.500.678-04, tendo em vista o que consta no
Processo n9 23079.053386/2018-81 e em observancia as disposigoes da Lei n9 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei n9 10.520, de 17 dejulho de 2002, do Decreto n9 9.507, de 21 de setembro
de 2018 e da Instrugfio Normativa SEGES/MP n9 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregfio n9 23/2019, mediante as cléusulas e
condigoes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Instrumento é a contratagao de empresa para a prestagao de
services de maqueiro para 0 Hospital Universitério Clementino Fraga Filho (HUCFF/UFRJ),
que serao prestados nas condigoes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preémbulo, e
a proposta vencedora, independentemente de transcricfio.

1.3. Objeto da contratagfio: conforme Anexo 1

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, conforme fixado
em Edital, com inl’cio na data de 13/04/2020 e encerramento em 12/04/2021, podendo ser
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prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorizagao formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da
IN SEGES/MP n.9 05/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes
requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestaga'o dos servigos tem
natureza continuada;

2.1.2. Sejajuntado relatério que discorra sobre a execugao do contrato, com
informagoes de que 05 services tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Sejajuntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administraga'o
mantém interesse na realizagfio do servigo;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administragfio;

2.1.5. Haja manifestagao expressa da contratada informando o interesse na
prorrogagfio;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condigfies iniciais de
habilitaga‘o.

2.2. A CONTRATADA n50 tern direito subjetivo a prorrogagao contratual.

2.3. A prorrogagao de contrato devera ser promovida medlante celebragao de termo
aditivo.

3. CLAUSULA TERCElRA - PRECO

3.1. O valor mensal da contratagao é de R$ 209.774,84 (duzentos e nove mil, setecentos e
setenta e quatro reais, e oitenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$
2.517.298,08 (dois milh6es, quinhentos e dezessete mil, duzentos e noventa e oito reais, e
oito centavos).

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessaries ao cumprimento integral do objeto da contrataga‘io.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAcAo ORCAM ENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em dotaga‘o
orgamentéria prépria, prevista no orgamento da Uniao, para o exercicio de 2020, na
classificagao abaixo:

Gestao/Unidade: 15236/153113

Fonte: 8100

Programa de Trabalho: 169837

Elemento de Despesa: 339037

Pl: VOOOOG7112N



4.2. No(s) exerclcio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrfio a conta dos
recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagfio sera feita no
inl’cio de cada exerclcio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigoes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de pregos em sentido amplo do valor contratual
(reajuste em sentido estrito e/ou repactuaga‘o) $50 as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo deste Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE execucAo
7.1. Seré exigida a prestagio de garantia na presente contratagao, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA- MODELO DE ExscucAo oos SERVICOS E FISCALIZACAO
8.1. O modelo de execugao dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os
materials que ser'ao empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizaga‘o pela
CONTRATANTE 550 aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sa'o aquelas previstas no Termo
de Referéncia, anexo do Edital.

1o. CLAUSULA DECIMA - SANcoEs ADMINISTRATIVAS.
10.1. As sangoes relacionadas a execugfio do contrato 550 aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO

11.1. 0 presente Termo de Contrato poderé ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragfio, nas situagées previstas nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666, de 1993, e com as consequéncias



indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagao das sancfies previstas
no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso ll, da Lei n9 8.666, de 1993.

11.2. 05 casos de rescisao contratual sera‘o formalmente motivados e precedidos de
autorizagfio da autoridade competente, assegurando-se a CONTRATADA o direito ao
contraditorio, bem como a prévia e ampla defesa.

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

11.4. 0 termo de rescisa'o, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1. Balango dos eventos contratuais jé cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relaga‘o dos pagamentosja efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizagfies e multas.

11.5. 0 n50 pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o n50 recolhimento das
contribuicoes sociais, previdenciérias e para com o FGTS podera’ dar ensejo a rescisfio do
contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a aplicaga‘o das penalidades
cabiveis (art. 89, inciso IV, do Decreto n.9 9.507, de 2018).

11.6. Quando da rescisfio, o fiscal administrative devera verificar o pagamento pela
CONTRATADA das verbas rescisérias ou os documentos que comprovem que os
empregados serfio realocados em outra atividade de prestagao de servigos, sem que ocorra
a interrupgao do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.‘-’ 05/2017).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE
reteré:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de
descumprimento das obrigacfies de natureza trabalhista e previdenciaria pela
CONTRATADA, que sera’ executada para reembolso dos prejuizos sofridos pela
Administragfio, nos termos da legislagao que rege a matéria; 9

11.7.2. 05 valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situaca‘o seja regularizada.

11.8. Na hipétese do subitem anterior, n50 havendo quitagio das obrigagaes por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderé efetuar o pagamento das
obrigagoes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execugfio dos servigos objeto do contrato.

11.9. 0 CONTRATANTE poderé ainda:

11.9.1. nos casos de obrigac'a'o de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter
a garantia prestada a ser executada, conforme legislagfio que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos
causados a Administrag'éo, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.9 8.666, de
1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes
do contrato.



11.10. 0 contrato poderé ser rescindido no caso de se constatar a ocorréncia da vedacao
estabelecida no art. 59 do Decreto n.9 9.507, de 2018.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — veoAcoES

12.1. Evedado a CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao
financeira;

12.1.2. interromper a execugao dos servigos sob alegaga‘o de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAcOEs
13.1. Eventuais alteragoes contratuais reger—se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n9 8.666,
de 1993, bem como do ANEXO X da lN/SEGES/MP n9 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigfies contratuais, os
acréscimos ou supressées que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressaes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderio
exceder o Iimite de 25% (vinte e cinco por cento) do vaior inicial atualizado do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1.05 casos omissos serfio decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes
contidas na Lei n9 8.666, de 1993, na Lei n9 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigoes contidas na Lei n9 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor— e normas e principios gerais dos contratos.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICAcAo

15.1. lncumbiré a CONTRATANTE providenciar a publicagéo deste instrumento, por
extrato, no Diério Oficial da Unifio, no prazo previsto na Lei n9 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA- FORO
16.1. E eleito o Foro da Justiga - Seofioiudicia’ria do Rio de Janeiro para dirimir os litigios
que decorrerem da execucfio deste Termo de Contrato que n50 possam ser compostos
pela conciliacfio, conforme art. 55, § 29, da Lei n9 8.666/93.



Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03
(trés) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes
e per duas testemunhas.

'

Rio deJaneiro, "13.... de .....M...................... de 2020.

0% . zS‘—————
A re §teves déSiiva Celcimar Barbosa Ferreira

Universidade Federal Dq RIO De Janeiro RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHA DA CONTRATANTE

Assinatura:

Nome: 'BIQTCOL HWOJNL Hfldbu’Ob (9&9.m

CPF: 15* 353 m- ?6 R5
Doc. identidade/Orgao emissor: 30 SM gaq 5 IU-LHQYI'

TESTEMUNHA DA CONTRAT
Assinatura: . {ca San€a~ de Sousa

Nome: cw:H.423. 13.028-00
CPF: Wde Diretoria
Doc. identidade / Orgé’o emissorzgg (Lg?



AN EXO 1

Descrigio/ Unidade De Valor V.a|m: _ ValorGrupo Item Especificagfio Fornecimento Unitério Umténo Quantldade Global[Total
mensal (Rs) Anual (RS)

Prestacé‘o do

1 semi” de maqueiro POSTO RS42.300 oo 13 R$549 900 0044h de segunda a ANUAL 3525,00 ' ' '
sexta;
Prestagfio do
servugo do maqueiro POSTO

2 12/36h dlurno de 3.35833 RS40.299,96 38 R$1.S31.398,481 _ ANUAL
dommgo a
domingo;

Prestagio do
service de maqueiro POSTO

3 12/36h noturno de ANUAL 1633,33 R$43.599,96 10 R$435.999,60
domingo a
domingo.

Valor total per extenso (dois milhbes, quinhentos e dezessete mil,
duzentos e noventa e oito reais e oito centavos)

RS2.517.298,08



AUTORIZACAO COMPLEMENTAR A0 CONTRATO N° 02/2020

RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. inscrita no CNPJ n° 69.207.850/0001-
61. por inten'nédio de seu representante legal. 0 Sr. Celcimar Barbosa Ferreira. portador da
Carteira de Identidade n° 5.004.822-3. expedida por SSP/SP. e CPF n° 346.500.678-04.
AUTORlZA a Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ, para os fins do Anexo VII-B da
lnstrugéo Normativa n° 05. de 26/05/2017, da Secretaria de Gestao do Ministério do
Planejamento. Desenvolvimento e Gestao e dos dispositivos correspondentes do Edital do
Pregéo n. 23/2019:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores
alocados a qualquer tempo na execugao do contrato acima mencionado os valores relatives aos
salérios e demais verbas trabalhistas. previdenciarias e fundiarias devidas, quando houver falha
no cumprimento dessas obrigagoes por parte da CONTRATADA, até o momento da
regularizacao, sem prejuizo das sangbes cabiveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores
alocados na execugéo do contrato e depositados em conta corrente vinculada. bloqueada para
movimentagao, e aberta em nome da empresa RCA Produtos e Servigos LTDA, junto a instituigao
bancaria oficial, cuja movimentagao dependeré de autorizagéo prévia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro - UFRJ, que também tera permanente autorizagao para acessar e conhecer
os respectivos saldos e extratos, independentemente de qualquer intervengao da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o
pagamento direto das verbas rescisérias aos trabalhadores alocados na execugao do contrato,
caso a CONTRATADA nao efetue tais pagamentos ate 0 fim do segundo més apés o
encerramento da vigéncia contratual.

Rio de Janeiro. "15. de........M de 2020.

elcimar Barbosa Ferreira

RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CONTRATADA


