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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pré- Reitoria de Gestfio e Governanga — PR-6

TERMO DE CONTRATO N9 24/2020

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

TEMPORARIOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS DE COVlD-19

NAS UNIDADES HOSPITALARES LIGADAS AO COMPLEXO

HOSPITALAR, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA PROVER PRODUTOS E

SERVICOS.

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 delegagao de

competéncia determinada pela Portaria do Magnifico Reitor n9 4.925 de 12 de junho de 2017,

publicada no DOU de 13 dejunho de 2017, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa Prover

Produtos 9. Services inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 ng 13.629.699/0001-03, sediada na Rua Sacadura

Cabral, 120, Sobreloja A e B — Safide/Centro — Rio de Janeiro/RJ — CEP: 20081-262, doravante

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. Ricardo Frederico Campos Loredo,

portador(a) da Carteira de Identidade n9 11043983—4, expedida por DETRAN, e CPF n9 045.343.217-

40, tendo em vista o que consta no Processo n9 23079.004475/2020-19 e em observéncia as

disposigfies da Lei n9 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, do

Decreto n9 9.507, de 21 de setembro de 2018, e da lnstrugao Normativa SEGES/MP n9 S, de 26 de maio

de 2017 e demais legislagao aplicével, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente

do Pregao Eletronico SRP n9 14/2020, mediante as clausulas e condigées a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacao de pessoa juridica para a prestagao de servigos

médico-hospitalares para atendimento aos casos de COVlD-19 das Unidades Hospitalares ligadas ao



Complexo HOSpitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que serfio prestados nas condigoes

estabelecidas no Projeto Bésico.

1.2. Objeto da contratacao: conforme anexo I.

2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 03 (trés) meses, conforme fixado no projeto

Baslco, com inicio na data de 13/08/2020 e encerramento em 12/11/2020, prorrogével por periodos

sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situagao de emergéncia

de saUde pliblica de importéncia internacional, declarada por meio da Portaria n9 188, de3 de

fevereiro de 2020, do Sr. Ministro do Estado da Sande.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

3.1. O valor mensal da contratagao 2' de RS 1.466.812.40 (um milhéo quatrocentos e sessenta e seis

mil oitocentos e doze reais e quarenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 4.400.437,20 (quatro

milh5es quatrocentos mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

3.2. No valor acima estao lncluldas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da

execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragfio, frete, seguro e outros necessérios a0

cumprimento integral do objeto da contratagfio.

a. CLAUSULA QUARTA - DOTAcixo ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratagéo estfio programadas em dotagfio orgamentéria prépria,

prevista no orgamento da Uniao, para o exerclcio de 2020, na classificagao abaixo:

Gestao/Unidade: 15236/153115

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 186234

Elemento de Despesa: 339037

PI: VOOOOGOlCON

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigfies a ele referentes encontram-se

definidos no Projeto Bésico 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 repactuacao) 550 as estabelecidas no Projeto Bésico.

7. CLAUSULA SE'TIMA — GARANTIA oE EXEcuc/io
7.1. Seré exigida a prestacao de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes do

Projeto Bésico.

8. CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXEcucAo DOS SERVIcos E FISCALIZACAO

8.1. 0 regime de execugao dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serao

empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagao pela CONTRATANTE sao aqueles

previstos no Projeto Bésico.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA $50 aquelas previstas no Projeto Basico.

1o. CLAUSULA DECIMA - SUBCONTRATACRO

10.1. N50 seré admitida a subcontratagao do objeto |icitatério.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANcoEs ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sangoes relacionadas a execugao do contrato 550 aquelas previstas no Projeto Basico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCIsAo

12.1. 0 presente Termo de Contrato poderé ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situagoes 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 sangfies previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n9 8.666, de 1993.

12.2. 05 cases de rescisao contratual serao formalmente motivados e precedidos de autorizagao da

autoridade competente, assegurando-se a CONTRATADA o direito ao contraditorio, bem como a prévia

e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa

prevista no art. 77 da Lei n9 8.666, de 1993.

12.4. 0 termo de rescisao, sempre que possivel, seré precedido:

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



12.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. lndenizagfies e multas.

13. CLAUSULA DE'CIMA TERCEIRA — VEDAcoes

13.1. E’ vedado a CONTRATADA:
13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

13.1.2. interromper a execugao dos servigos sob alegagao de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA— ALTERAcoEs
14.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se—ao pela discipline do art. 65 da Lei n9 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acréscimos ou

supressfies que se fizerem necessérios, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial

atualizado do contrato, nos termos do artigo 49, I, da Lei n. 13.979/2020.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. 05 casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigées contidas na Lei n9

13.979, de 2020, na Lei n9 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitagoes e contratos

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposigoes contidas na Lei n9 8.078, de 1990 — Cddigo

de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAcAo
16.1. lncumbira’ a CONTRATANTE providenciar a disponibilizagao desta contratagao no sitio oficial da

Pré-Reitoria de Gestao e Governanga-PRG, na rede mundial de computadores (internet), contendo, no

que couber, além das informagoes previstas no § 39 do art. 89 da Lei n9 12.527, de 18 de novembro de

2011, o nome do contratado, o numero de sua inscrigao na Receita Federal do Brasil, 0 prazo

contratual, o valor e o respectivo processo de contratagao, nos termos do art. 49, §29 da Lei n9

13.979/20.

17. CLAUSULA DECIMA séTIMA - FORD

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

decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que n50 possam ser compostos pela conciliagao,

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 Iido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020.

.. g 3‘\ 310-5531

RE’ ESTEVES DA SILVA
Univ idade Federal do Rio de Janeiro

CONTRATANTE

Q

RICARDO FREDERICO CAMPOS LOREDO
Prover Produtos e Servigos

CONTRATADA

TESTEMUNHA DA CONTRATAN E:
. Q,Assmatura: W

Nome: gawk/goo UA-smucuTo MAFL’Hw’a

CPF= {085.1515 9254 “54

TESTEMUNHA DA CONTRATADA:

Assinatura: WWW? JAN 8 011 3 WWW)

Nome: WW MODUQ %CWJB3 0U W3C;

CPF:/|5<‘S~5§1~;HA ‘3;
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ANEXO I

A0 TERMO DE CONTRATO N° 24/2020

. Quantidade Valor
Grupo Item CATEGORIA / CARGO / TIPO dguzzttffer de postos Unitério $s??? Efgfiar'a?

DE POSTO p .. pa total no Mensal por p p pmes Trimestre Trimestretrimestre Pasta

7 Maternldade Escola - ME

Médico lantonista de 12h1 ., . p . 15 45 RS19.999,25 Rs 89996625
DIarIas - DIurno1 M 'd’ I t . t d 712h - , R31.934.920,80

2 .53 .'co p 3" 0mg 3 e 15 45 Rs 22.998,99 R$ 103435455
DIarIas - Noturno

Instituto de Puericultura Managé'o Gesteira - IPPMG
'd' .. 4hD”' _

3 Me 'c° d'ar'Sta 'ar'as 2 6 R5 19396.02 RS 119.976,12
DIUI’I’IO

2 M 'd | d 24h RS 2.135.523,00. t .
4 f .'C° p a" ”Sta 9 32 95 RS 20.995,28 Rs 2.015.546,88

Dvarvas

Instituto de Doengas do Térax - IDT

Médico plantonista de 12h RS
7 Diérias _ Noturno S 15 21.99956 R$ 329.993,40 RS 329393.40

VALOR TOTAL
(quatro milhfies quatrocentos mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos)

RS 4.400.437,20



AUTORIZACAO COMPLEMENTAR A0 CONTRATO N°

PROVER PRODUTOS E SERVIQOS, inscrita no CNPJ n“ 13.629.699/0001-03,
por intermédio de seu representante legal, 0 Sr. Claudio Loredo de Sé, portador da Cédula de

ldentidade RG n° 52.505.980 e do CPF n° 852.443.507-06, AUTORIZA a Universidade Federal

do Rio de Janeiro — UFRJ, para os fins do Anexo Vll-B da Instrugao Normativa n° 05, de

26/05/2017, da Secretaria de Gestao do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo

e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregao n° 14/2020:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores

alocados a qualquer tempo na execugao do contrato acima mencionado os valores relativos aos

salérios e demais verbas trabalhistas, previdenciarias e fundiérias devidas, quando houver falha

no cumprimento dessas obrigagées por parte da CONTRATADA, até o momento da

regularizagéo, sem prejuizo das sangoes cabiveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores

alocados na execuoao do contrato e depositados em conta corrente vinculada. bloqueada para

movimentagéo, e aberta em nome da empresa PROVER PRODUTOS E SERVI¢OS 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 rescisorias aos trabalhadores alocados na execugéo do contrato,

caso a CONTRATADA nao efetue tais pagamentos até o fim do segundo més apés o

encerramento da vigéncia contratual.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020

lvwfiée
Ricardo Frederico Campos Loredo


