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TERMO DE CONTRATO PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTURA

DA EDIFICAÇÃO ANEXA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE ALTOS

ESTUDOS(CBAE), DO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA(FCC) DA
UFRJ, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO

DE JANEIRO E A EMPRESA STUDIO G CONSTRUTORA LTDA.

A UNIVERSIDADI

da Reitoria, Cidade Uni

33.663.683/0001-16, n

Salva, conforme delegar

Magnífico Reitor desta

CONSTRUTORA LTDA..

Roosevelt, n9 126--sala
denominada CONTRATA

deldentídade n9 93.40

23079.009941/2017-5'

Decreto 7.581, de ll

Orçamentárias vigente

de Contrato, decorren
enunciadas.

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede à Avenida Pedro Calmon nP 550, Prédio

ersitária, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.941-901, inscrita no CNPJ sob o n9

ste ato representada pelo Pró-Reitor de Gestão e Governança, Sr. André Esteves da
o de competência determinada pela Portaria ng 4.925 de 12 de junho de 2017, do

Universidade, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa STUDIO G
inscrita no CNPJ/MF n9 30.149.702/0001-00, com sede na Avenida Franklin
709 a 711, Castelo - RJ, CEP 20.021-120, no Município de Río de Janeiro, doravante

DA, neste ato representada pelo Sr. Leonardo Rosa Martins, portador da Cédula

-D/CREA/RS e CPF ng 723.018.050-34, tendo em vista o que consta no Processo nQ

e em observância às disposições da Lei ng 12.462, de 4 de agosto de 2011, do

le outubro de 2011, da Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrízes

do Decreto ng 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo

e do RDC eletrõnico n' 09/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir

l CLÁUSULA PRIMEIRA - 0BJET0

1.1. 0 objeto do prjlsente instrumento é a contratação de empresa especializada em restauro, para
execução de obra d{ engenharia necessária à restauração da cobertura da edificação anexa do Colégio
Brasileiro de Altos Estudos(CBAEI, do Fórum de Ciência e Cultura(FCC) da UFRJ, situada à Avenida Rui

Barbosa , ng 762, Flijmengo, Rio de Janeiro - RJ, mediante o regime de empreitada por preço unitário,

que será prestado n+s condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se

encontram anexos bo Instrumento Convocatório do certame que deu origem a êste instrumento
contratual.

1.2. Este Termo de contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do RDC e seus anexos, identificado

no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 CLÁUSULASEGUNDA-VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será iniciado a partir da assinatura contratual.

2.1.1. A vigênqa poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em
restos a pagar, j:onforme Orientação Normativa AGU n' 39, de 13/12/2011.

2.2. O prazo de vigência do objeto é de 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias, a partir da data da

assinatura, sendo 3q(trinta) dias para procedimentos administrativos, 210 Iduzentos e dezl dias corridos
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para execução do serviço e 105 (cento e cinco) dias para aceite provisório el definitivo, cujas etapas
observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente

adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3 CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ 1.726.317,20 (um milhão, setece
trezentos e dezessete reais e vinte centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias díretas e i
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trab;

fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administraç:

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativa, de forma que os pagamentos
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3.4. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e írreajustável, por-
anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interreg

contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variaçê
Custo da Construção Civil - Edificações - Coluna 35, da fundação Getúlio Varga

a substituí-lo, aplicando-se da seguinte fórmula:

itos e vinte e seis mil,

diretas decorrentes da

Ihistas, previdenciários,

), frete, seguro e outros

levados à CONTRATADA

m poderá ser corrigido

o mínimo de um ano,
do Índice Nacional de

- FGV ou outro que vier

R

R

r
/

/.

: " (+), .-~.:
Valor do reajuste procurado;

Valor contratual a ser reajustado;

índice relativo ao mês do reajustamento;

: índice relativo ao mês da proposta

4 CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019 na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:15236/153115
Fonte:8100

Programa de Tra galho: 108355

Elemento de Despesa: 339039
Pl:V000G4313N

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Básico.

6. CLÁusuLA SEXTA - GARAN'nA DE EXEcuçÃo

6.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforrde regras constantes do
Projeto Básico,anexo do Edital.

7. CLÁusuLA SÉTIMA - MODELO DE EXEcuçÃo Dos SERVIÇOS E nSCAUZAÇÃO

7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão

empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CO6ITRATANTE são aqueles
previstos no Projeto Básico, anexo do Edital.

2

para execução do serviço e 105 (cento e cinco) dias para aceite provisório el definitivo, cujas etapas
observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente

adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3 CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ 1.726.317,20 (um milhão, setece
trezentos e dezessete reais e vinte centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias díretas e i
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trab;

fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administraç:

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativa, de forma que os pagamentos
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3.4. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e írreajustável, por-
anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interreg

contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variaçê
Custo da Construção Civil - Edificações - Coluna 35, da fundação Getúlio Varga

a substituí-lo, aplicando-se da seguinte fórmula:

itos e vinte e seis mil,

diretas decorrentes da

Ihistas, previdenciários,

), frete, seguro e outros

levados à CONTRATADA

m poderá ser corrigido

o mínimo de um ano,
do Índice Nacional de

- FGV ou outro que vier

R

R

r
/

/.

: " (+), .-~.:
Valor do reajuste procurado;

Valor contratual a ser reajustado;

índice relativo ao mês do reajustamento;

: índice relativo ao mês da proposta

4 CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019 na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:15236/153115
Fonte:8100

Programa de Tra galho: 108355

Elemento de Despesa: 339039
Pl:V000G4313N

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Básico.

6. CLÁusuLA SEXTA - GARAN'nA DE EXEcuçÃo

6.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforrde regras constantes do
Projeto Básico,anexo do Edital.

7. CLÁusuLA SÉTIMA - MODELO DE EXEcuçÃo Dos SERVIÇOS E nSCAUZAÇÃO

7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão

empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CO6ITRATANTE são aqueles
previstos no Projeto Básico, anexo do Edital.

2

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO

4. CLAUSULA QUARTA — oorAcAo ORCAMENTARIA

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

6. CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO

7. CLAUSULA séTIMA — MODELO DE EXEcucfxo DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

para execugao do servigo e 105 (cento e cin'co) dias para aceite provisorio e
observario o cronograma fixado no Projeto Basico.
2.3. A prorrogagao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera prece
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e au
competente para a celebragao do ajuste, devendo serformalizada nos autos do

3.1.0 valor total da contratagao é de Rs 1.726.317,20 (um milhao, setece
trezentos e dezessete reais e vinte centavos).
3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e i
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, traba
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administraga
necessaries ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

definitive, cujas eta pas

dida da correspondente
orizagao da autoridade
arocesso administrative.

ntos e vinte e seis mil,

idiretas decorrentes da
lhistas, previdenciérios,
o, frete, seguro e outros

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerao dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.
3.4. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, pore
anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregr
contado a partir da data limite para a apresentacao da proposta, pela variagfiJ
Custo da Construgao Civil — Edificagoes - Coluna 35, da fundacao GetL’ilio Vargas
a substitui-lo, aplicando-se da seguinte formula:

R = V (170]

R = Valor do reajuste procurado;

0), onde:

V = Valor contratual a ser reajustado;
I = lndice relativo ao més do reajustamento;
Io = lndice relativo ao més da proposta

4.1. As despesas decorrentes desta contratag'a‘o estfio programadas em dotagi
prevista no orgamento da Uniao, para o exercicio de 2019 na classificacéo abai

Gestao/Unidade: 15236/153115
Fonte: 8100
Programa de Trabalho: 108355
Elemento de Despesa: 339039
Pl: VOOOG4313N

5.1.0 prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigoes a ele r
definidos no Projeto Bésico.

m poderé ser corrigido
o minimo de um ano,
0 do lndice Nacional de
— FGV ou outro que vier

o orgamentaria prépria,
(o:

aferentes encontram-se

6.1. Seré exigida a prestagao de garantia na presente contratagao, conforrre regras constantes do
Projeto Bésico, anexo do Edital.

7.1. O modelo de execugao dos services 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, anexo do Edital. /
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8. CLÁUSULA OITAVA ] DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações db CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo
UU EUILdl.

9. CLÁUSULA NONA - $A SUBCONTRATAÇÃO

9.1. É permitida al subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações
estabelecidas no Prqeto Básico e na proposta da contratada.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES

10.1. Eventuais altej'ações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n9 8.666, de 1993

bem como do ANEXA) X da IN SEBES/MP ng 05, de 2017. no que couber.

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões quem se fizerem necessários, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite
de 50%(cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

lO.1.2. As supressões resultantes de acorda celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

l0.2. A diferença pc+centual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá
ser reduzida em fatror do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha
orçamentária.

l0.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o
preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de

referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a

diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na
licitação, com pistas a garantir o equilíbrio económico-financeiro do contrato e a manutenção do
percentual de Pesponto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, incisa XXI, da
Constituição Federal e aos ans. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.

l0.3. O contrato se# realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.

l0.4. A diferença pcjrcentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser

reduzida para a preservação do equilíbrio económico-financeiro do contrato em casos excepcionais e
justificados, desde c4ue os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do

sistema de referên(jia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutenção da

vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.

l0.5. O serviço adi4onado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá
apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública divulgado por

ocasião da lícitaçã(+ mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de
referência, ressalva(ja a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites dõ previstos no $
IP do art. 65 da Lei 49 8.666, de 1993

l0.6. Na assinaturil do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva
sobre a quitação dcjs encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

l0.7. A Contratado somente poderá subcontratar empresas que aceitem expressamente as

obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP n9 6, de 6 de julho de 2018
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação be inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Ptojeto Básico, anexo' do
Instrumento Convocatória.

14. CLÁUSUL.A DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

14.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei ng 8.666, de 1993, com as j:onsequências indicadas

no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas ito Prometo Básico, anexo
do Instrumento Convocatória;

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 11, da Leí n9 8.666, d4: 1993.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

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

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente compridos em relação ao
cronograma físico-financeiro, atualizado;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

14.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabdlhístas, bem como pelo

não recolhimento das contribuições sociais, prevídenciárias e para com oIFundo de Garantia do

Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execução do contrato será causa de rescisão por ato jinilateral e escrito da
contratante

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n9

8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, j;egundo as disposições

contidas na Lei n9 8.078, de 1990 -- Código de Defesa do Consumidor- e normas e princípios gerais dos
contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbira à Contratante providenciar a publicação deste instrumental por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei n9 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Terrbo de Contrato será o da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ -Justiça Federal.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente 'termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de

igual teor, que, depois (je lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Rio de Janeiro, .0Õ..de de 2019
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Para firmeza e val_ dade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (trés) vias de
iguai teor, que, depois c e lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Rio deJaneiro, 08 de minim: de 2019.
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