
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pré- Reitoria de Gestéo e Governanga — PR-6

TERMO DE CONTRATO N9 36/2020

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACKO DE SERVICOS DE

AUXILIAR DE PROCESSAMENTO DE DADOS, QUE FAZEM

ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E A

EM PRESA ORBENK ADMINISTRACAO 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 n! 33.663.683/0001-16, neste ato

representada pelo Pro-Reitor de Gestéo 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, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa Orbenk

Administragéo e Servigos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n9 79.283.065/0001-41, sediada a Rua 001a

Leopoldina, 26 — Centro — Joinvile, SC, CEP 89201-095, doravante designada CONTRATADA, neste ato

representada pe|o(a) Sr.(a) Ronaldo Benkendorf, portador(a) da Carteira de ldentidade n9 2.768.759,

expedida pela (o) SSP/SC, e CPF n9 751256.849-53, tendo em Vista o que consta no Processo SEI n9

23079.214190/2020-94 e em observfincia as disposigées da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei

n9 10.520, de 17 dejulho de 2002, do Decreto n9 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto n9 9.507, de

21 de setembro de 2018 e da Instrugio Normativa SEGES/MP n9 5, de 26 de maio de 2017, resolvem

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregfio por Sistema de Registro de Pregos n9

13/2020, mediante as cléusuias e condigées a seguir enunciadas. Apés formalizado, o contrato seré sub-

rogado 30 Instituto de Ginecologia - IG, com sede é Rua Moncorvo Filho, 90 - Centro, Rio de Janeiro — RJ,

CEP 20211-340, inscrito no CNPJ sob o n9 33.663.683/0020-89, neste ato sendo representado pelo seu

Diretor-Geral, Prof. Dr. Jacir Luiz Balen, conforme delegagio de competéncia determinada pela Magnifica

Reitora através da Portaria n9 7.281, de 23 de outubro de 2020, publicada no DOU de 26 de outubro de

2020.



1. CLAUSULA PRIMEIRA- OBJETO
1.1.0 objeto do presente instrumento é a contratagao de servigos continuados de Auxiliar de

Processamento de Dados, com disponibilizagao de mao de obra em regime de dedicagao exclusiva, para

atender a demanda do lnstituto de Ginecologia — IG, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que

serao prestados nas condigOes estabelecidas no Termo de Referéncia. anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preambulo, e a proposta

vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Objeto da contratacao:

CATSER CATEGORIA I CARGO QTD Valor Mensa] por Posta

5380 Auxiliar dc processamento dc dldW dlficador de 03 RS 3,262.30
dado:

Vulor munsul total ulimudo pm a coulrnlo RS 93186.90

Valor tom] wilnmdo para o contrmo RS 111442.80

z. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. 0 prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, conforme fixado em Edital, com

inlcio na data de 03/11/2020 e encerramento em 02/11/2021, podendo ser prorrogado por interesse das

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

e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n3 05/2017, atentando, em especial, para 0

cu mprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestagao dos servigos tem natureza

continuada;

2.1.2. Seja juntado relatorio 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 Administragao mantém

interesse na realizagao do servigo;

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

para a Administragao;

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

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condigfies iniciais de habilitagao.

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



2.3. A prorrogagao de contrato deveré ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor mensal da contratagao é de R$ 9186,90 (nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa

centavos), perfazendo o valor total de R$ 117,442,80 (cento e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e

dois reais e oitenta centavos).

3.2. No valor acima estio incluldas todas as despesas ordinarias 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 contratagao.

3.3.0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA

dependerao dos qua ntitativos de servigos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTAcAo ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagéo estao programadas em dotagao orgamentéria prépria,

prevlsta no orgamento da Uniéo, para o exerclcio de 2020, na classificagao abaixo:

Gestao/Unidade:15236/153115

Fonte: 6153000100

Programa de Trabalho: 172849

Elemento de Despesa: 339037

4.2. Nots) exerclcio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrfio a conta dos recursos préprios

para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inlcio de cada exerclcio

financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1.0 prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigfies a ele referentes encontram-se

definidos no Termo de Referéncia e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.



6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTAM ENTO DE PRECOS EM SENTIDO AM PLO

6.1. As regras acerca do reajustamento de pregos em sentido amplo do valor contratual (reajuste em

sentido estrito e/ou repactua;§o) 550 as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo deste Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA or: EXEcucAo

7.1. Seré exigida a prestagéio de garantia na presente contrataga‘o, conforme regras constantes do Termo

de Referéncia, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA — MODELO DE exacuclo oos SERVICOS E FISCALIZAcAo

8.1. O modelo de execugfio dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serfio

empregados, a disciplina do recebimento'do objeto e a fiscalizagéo pela CONTRATANTE 550 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 sfio aquelas previstas no Termo de Referéncia,

anexo do Edital.

1o. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. N50 seré admitida a subcontratagéo do objeto contratual, conforme previsto no Termo de

Referéncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANcOEs ADMINISTRATIVAS

11.1. As sangoes relacionadas a execugéo do contrato sao aquelas previstas no Termo de Referéncia,

anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISKO

12.1. 0 presente Termo de Contrato poderé ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situagfies 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;



12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso ll, da Lei n9 8666, de 1993.

12.2.05 casos 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 posslvel, seré precedido:

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

12.4.2. Relagao dos pagamentos jé efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagoes e multas.

12.5. 0 n50 pagamento dos salérios e das verbas trabalhistas, e o nao recolhimento das contribuigfies

sociais, previdenclarias 3 para com o FGTS podera dar ensejo a rescisao do contrato por ato unilateral e

escrito do CONTRATANTE e a aplicagao das penalidades cablveis (art. 89, inciso IV, do Decreto n.9 9.507,

de 2018).

12.6. Quando da rescisao, o fiscal administrative deveré verificar o pagarnento pela CONTRATADA das

verbas rescisérias ou os documentos que comprovem que os empregados serao realocados em outra

atividade de prestagao de services, sem que ocorra a interrupgao do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da

IN SEGES/MP :13 05/2017).

12.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE retera:

12.7.1. 3 garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das

obrigagoes de natureza trabalhista e previdenciaria pela CONTRATADA, que sera executada

para reembolso dos prejuizos sofridos pela Administracao, nos termos da legislacao que rege

a matéria; e

12.7.2. 05 valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao

inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

12.8. Na hipotese do subitem anterior, n50 havendo quitagfio das obrigagées 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 execucfio dos servigos objeto do contrato.

12.9. 0 CONTRATANTE poderé ainda:

12.9.1. nos casos de obrigagao de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia

prestada a ser executada, conforme legislagao que rege a matéria; e



12.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarclmento de prejulzos causados a

Administragao, nos termos do inciso N do art. 80 da Lei M 8.666, de 1993, reter os

eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

12.10. 0 contrato podera ser rescindido no case de se constatar a ocorréncia da vedagao estabelecida no

art. 59 do Decreto n.9 9.507, de 2018.

13. CLAUSULA DECIMA TERCElRA - VEDACOES

13.1. Evedado 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 pane da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1. 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.

14.2.A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigées 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.

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o

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

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi90es contidas na Lei n9

8.666, de 1993, na Lei n9 10.520, de 2002 e demais normas federais apllcaveis e, subsidiariamente,

segundo as disposigées contidas na Lei n9 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumldor — e normas e

princlpios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAcAo

16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, no Diério

Oficial da Uniao, no prazo previsto na Lel n9 8.666, de 1993.



17. CLAUSULA DECIMA sETIMA — FORO

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

decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que n50 possam ser compostos pela conciliagio,

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 de Janeiro, 3 de novembro de 2020.
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ANEXO DO TERMO DE CONTRATO N° 36/2020

Item Objeto Unidade/Local Quantidade
de Postos

Valor
Unitério
do Posto

Valor
Mensa!

Valor Anual

Services de
Auxiliar de
Processamento
de Dados/
Codificador de
Dados (44h -
segunda a
sexta)

Instituto de
Ginecologia -
G

R53.262,30 R59.786,90 R$117.442,8O



AUTOREACAO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° 36/2020

A Orbenk Administraoéo e Servigos Ltda., inscrita no CNPJ n° 79.283.065/0001-41.

por intermédlo de seu representante legal. 0 Sr. Ronaldo Benkendorf. portador da Cédula de

Identidade RG n° 2.768.759 e do CPF n° 751.256.849-53, AUTORIZA a Unlversidade Federal do Rio

de Janeiro — UFRJ, para os fins do Anexo VII-B da Instruoao Normativa n“ 05, de 26/05/2017, da

Secretaria de Gestao do Ministério do Planejamento. Desenvolvimento e Gestao e dos dispositlvos
correspondentes do Edital do Pregao n. 13/2020:

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

a qualquer tempo na execuoao do contrato acima mencionado os valores relativos aos salarios e

demais verbas trabalhistas, previdenciarlas e fundiarias devidas, quando houver falha no

cumprimento dessas obrigaobes por parte da CONTRATADA, até o momento da regularizagao, sem

prejulzo das sancdes cablveis,

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na

execugao do contrato e depositados em conta correnle vinculada, bloqueada para movimentaoao. e

aberta em nome da empresa Orbenk Administraoao e Services Ltda junto a instituioao bancaria

oficial, cuja movimentaoéo dependera de autorizagao prévia da Universidade Federal do Rio de

Janeiro - UFRJ, que também tera permanente autorizaoao para acessar e conhecer os respectivos

saldos e extratos, independentemente de qualquer intervenoao 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 execuoao do contrato. caso a

CONTRATADA nao efetue tais pagamentos até o fim do segundo més apés o encerramento da

vigéncia contratual.

Rio de Janeiro. 3 de novembro de 2020

Renaldo Benkendorf

Orbenk Administragao e Servlgos Ltda

CONTRATADA


