
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pré- Reitoria de Gestao e Governanga — PR-6

TERMO DE CONTRATO N9I 02/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE

COLETA, TRASPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESlDUOS,

QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO

DE JANEIRO E A EMPRESA DELURB AMBIENTAL LTDA.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro, com sede na Av. Pedro Calmon, 500 - Cidade Universitaria,

Rio de Janeiro — RJ, 21941-901, 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 delegagfio 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 ldentldade n2 08.466.671-8, doravante denominada CONTRATANTE, e empresa DELURB

AMBIENTAL LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n9 24.219.106/0001-49, sediada na Rua Sete de

Setembro, n9 98, Cob. 04 - Parte, Centro, Rio de laneiro, CEP 20050-002, doravante designada

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. André Ferraz da Silva, portador da Carteira de

Identidade n9 2004105243, expedida pela (o) CREA/RJ, e CPF n9 053.229.824~60, tendo em vista o que

consta no Processo n9 23079.025406/2019-13 e em observancia as disposigfies da Lei n9 8.666, de 21

de junho de 1993, da Lei n9 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n9 9.507, de 21 de setembro

de 2018 e da Instrugfio Normativa SEGES/MP n9 S, de 26 de maio de 2017 e suas alteragfies, resolvem

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregfio n9 30/2020, mediante as cla’usulas e

condigoes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagfio de empresa especializada para prestagao

de servigos continuados sem dedicagfio exclusiva da mao de obra para coleta, transporte e

destinagao final de reslduos de comércio e servigos (reslduos extraordinarios) e reslduos inertes

no campi da UFRJ, situados na llha da Cidade Unlversitérla (CidUni), Campus Praia Vermelha (CPV)

e Unidades externas e Campus Santa Cruz da Serra, que serao prestados nas condigfies

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 transcriga'o.



1.3. Objeto da contratacao:

ITEM ~ Valor Mensal Valor AnualDESCRICAO/ESPECIFICACAO Estimado Estimado

Coleta de RESlDUOS DE COMERCIO E SERVICOS

1 (residuos extraordinarios) nos campi Cidade R$ 120.370 37 RS 1 444 444 44

Universitéria, Praia Vermelha e Unidades Externas da ' ' ' '
UFRJ

z. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA

2.1. 0 prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de

13/01/2021 e encerramento em 12/01/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes

até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizagfio formal da autoridade competente

e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. 05 servigos tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestagfio dos servigos tem
natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatério que discorra sobre a execugfio do contrato, com informagoes

de que os servicos tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragfio mantém

interesse na realizacéo do servigo;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso

para a Administragfio;

2.1.6. Haja manifestagéo expressa da contratada informando o interesse na prorrogagao;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condigoes inlcials de habilltagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor mensal da contratagao é de R$ 120.370,37 (cento e vinte mil, trezentos e setenta

reais e trinta e sete centavos), perfazendo o valor total de R51.444.444,44 (um milhao,

quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro

centavos).

3.2. No valor acima estfio 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 administragfio, frete, seguro e outros

necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

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

dependerao dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.



4. CLAUSULA QUARTA - DOTAcAo ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagfio estfio programadas em dotagfio orgamentéria

propria, prevista no orgamento da Unifio, para o exercicio de 2021, na classificagao abaixo:

Gestfio/Unidade: 153115/15236

Fonte: 8100

Programa de Trabalho: 169837

Elemento de Despesa: 339039

PI: V0000601CPN

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrio a conta dos recursos

proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagao seré feita no im’cio de cada

exercicio financeiro.

s. 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 - RENUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabelecidas no Termo de Referéncia,

anexo a este Contrato.

7. CLAusuu sETIMA — GARANTIA DE ExscucAo

7.1. Seré exigida a prestagéo de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes
do Termo de Referéncia.

8. CLAUSULA OITAVA — REGIME DE EXEcucAo DOS SERVIcos E FISCALIZAcAo

8.1. O regime de execugfio dos services a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que

serao empregados e a fiscalizagao pela CONTRATANTE sfio aqueles previstos no Termo de

Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagfies da CONTRATANTE e da CONTRATADA 550 aquelas previstas no Termo de

Referéncia, anexo do Edital.

1o. CLAUSULA DECIMA - sAncoEs ADMINISTRATIVAS.
10.1. As sangées relacionadas a execucfio do contrato 550 aquelas previstas no Termo de

Referéncia, anexo do Edital.



11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RescusAo

11.1. 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situagfies previstas nos incisos | a X" e

XVII do art. 78 da Lei n9 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma

Lei, sem preqzo da aplicagao das sangoes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n9 8.666, de 1993.

11.2.05 casos de rescisfio contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a

CONTRATADA o direito 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 rescisao, sempre que possivel, seré precedido:

11.4.1. Balanco dos eventos contratuaisja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relagao dos pagamentosjé efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizagfies e multas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — VEDACOES E PERMIssOEs

12.1.E vedado a CONTRATADA interromper a execugao dos servigos sob alegacao de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. E permitido a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operag'ao financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugao
Normativa SEGES/ME n9 53, de 8 de Julho de 2020.

12.3. Comprovagfio da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da certificagao
de que a cessionéria n50 se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder dlico,
conforme a Iegislagéo em vigor, nos termos do Parecer JL-Ol, de 18 de maio de 2020.

12.4. A crédito a ser pago a cessionéria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratada) pela execugao do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejulzos causados a Administragao, sem prejulzo da utilizagao de institutes tais come 05 da
conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n9 5, de 2017, caso aplicéveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES

13.1. Eventuais alteragfies contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n9 8.666, de

1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigaes contratuais, os acréscimos ou

supressoes que se fizerem necessaries, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

13.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - 005 uses OMISSOS
14.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigées contidas na
Lei n9 8.666, de 1993, na Lei n9 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicéveis e,
subsidiariamente, normas e principios gerais dos contratos.

1s. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICAcAo

15.1. lncumbiré a CONTRATANTE providenciar a publicagfio deste instrumento, por extrato, no

Diério Oficial da Unifio, no prazo previsto na Lei n9 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORD

16.1. E eieito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro/RJ — Justiga Federal - para dirimir os litigios que

decorrerem da execucéo deste Termo de Contrato que n50 possam ser compostos peia

conciliagao, conforme art. 55, {22% da Lei n9 8.666/93.

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

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

33L
ANDRE ESTEVES DA SILVA ANDRE FERRA DA SILVA

Universidade Federal do Rio de Janeiro Deiurb Ambiental Lt

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHA DA CONTRATANTE: E M HA DA con
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