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TERMO DE CONTRATO N9 45/2020, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL

DO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA CRM

CONSTRUTORA LTDA-ME.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede na Avenida Pedro Calmon n9

550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitaria, na Cidade de Rio de Janeiro/RJ, CEP:

21.941-901, inscrita no CNPJ sob o n9 33.663.683/0001-16, neste ato representada pelo

seu Pré-Reitor de Gestao e Governanga, Sr. André Esteves da Silva conforme delegagéo

de competéncia determinada pelo Magnifico Reitor através da Portaria 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, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CRM
CONSTRUTORA LTDA-ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n9 08.296.892/0001-21, sediada

na Rua Doutor Pereira dos Santos n9 265, Centro, ltaboral', RJ -— CEP 24800-041,

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Roséiia Marins de

Souza Silva, portadorIa) da Carteira de ldentidade n9 08.850.393-3, expedida pela
SSP/RJ, e CPF n‘2 029.384.157—88, tendo em vista o que consta no Processo SEI n9

23079.000772/2020-95 e em observéncia as disposigées da Lei n9 12.462, de 4 de

agosto de 2011, do Decreto n9 7.581, de 11 de outubro de 2011 e da Lei n.9 8.666, de
21 de junho de 1993, no que couber, re50|vem celebrar o presente Termo de Contrato,

decorrente do RDC Eletrfinico n9 04/2020, mediante as cléusulas e condigoes a seguir

enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratagé‘o de empresa para

elaboragao de projetos executivos e ”As built" e execugao de obra de engenharia
para recuperagao de muros (sem tombamento) do Observato’rio do Valongo,

situado na Ladeira do Pedro Antonio, 43, Centro, Rio de Janeiro, RJ, a serem

executadas nas condigoes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este

instrumento contratual.



1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no

preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigfio.

2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Ba'sico,

com inicio na data de 04/11/2020 e encerramento em 01/02/2021.

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as

despesas referentes a contratagao sejam integralmente empenhadas até 31 de

dezembro do corrente ano, para fins de inscrigéo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execucéo do objeto é de 30 (trinta) dias e sera iniciado 30 (trinta)

dias apos o inicio da vigéncia contratual, cujas etapas observarfio o cronograma

fixado no Projeto Bésico.

2.3. Os prazos de execugfio e de vigéncia do contrato poderéo ser prorrogados, com

fundamento no art. 57, § 19, da Lei n.9 8.666/1993, mediante prévia apresentagao

de justificativas, autorizagao da autoridade competente para a celebragao do ajuste

e da correspondente adequagao do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos

autos do processo administrative.

2.4. As prorrogagoes dos prazos de execugfio e de vigéncia do contrato deverao ser

promovidas por meio de prévia celebragéo de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisagao ou sustagfio do contrato, na forma dos

itens 2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execugao sera prorrogado

automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua 0 art. 79, § 59, da Lei n9

8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogagao do prazo de execugao da obra implica a prorrogagao do prazo da

vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido

contrario no termo aditivo de prorrogagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

3.1.0 valor total da contratagao é de R$ 64.200,00 (sessenta e quatro mil e

duzentos reais).

3.2. No valor acima estfio incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas

decorrentes da execuga’o 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 contratagao.

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

a CONTRATADA dependerao do quantitativo efetivamente executado.



4. CLAUSULA QUARTA — DOTAcAo ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em dotagao

orgamenta'ria prépria, prevista no orgamento da Unifio, para o exercicio de 2020,

na classificagao abaixo:

Gestfio/Unidade: 153115/15236

Fonte: 8108

Programa de Trabalho: 169840

Elemento de Despesa: 339039

Pl: VOOOOG43OCN

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigoes a ele referentes

encontram-se definidos no Projeto Bésico.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de pregos $50 as estabelecidas no Projeto Bésico.

7. CLAUSULA sETIMA — GARANTIA DE ExscucAo

7.1. Seré exigida a prestagao de garantia na presente contratagao, conforme regras

constantes do Projeto Bésico.

8. CLAUSULA OITAVA — DA ENTREGA, Do RECEBIMENTO Do OBJETO E DA

FISCALIZAcAo

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitagao do objeto, bem como de

fiscalizagao, pela CONTRATANTE, da execugéo das obras sao aqueles previstos no

Projeto Bésico.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA 550 aquelas previstas no

Projeto Bésico.

1o. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACKO

10.1. N50 seré admitida a subcontratagéo do objeto licitatério.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANcoES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sangoes relacionadas a execugfio do contrato 550 aquelas previstas no

Projeto Bésico.



12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISI’SO

12.1. 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situagoes previstas

nos incisos l a Xll e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666, de 1993, e corn as

consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejulzo da aplicagao

das sangoes previstas no Projeto Bésico;

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

1993.

12.2. N50 havera rescisfio contratual em razao de fusao, cisao ou incorporagao da

CONTRATADA, ou de substituigao de consorciado, desde que mantidas as condigoes

de habilitagao previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-

se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisao se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do

Decreto n9 7.581, de 2011.

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

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

12.6.0 termo de rescisao sera’i precedido de relatério indicativo dos seguintes

aspectos, conforme o caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais jé cumpridos ou parcialmente

cumpridos;

12.6.2. Relagéo dos pagamentos jé efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizagoes e multas.

12.7. 0 n50 pagamento dos salérios e das verbas trabalhistas, e o n50 recolhimento

das contribuigoes sociais, previdenciérias e para com o FGTS em relagao ao

empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugao do

contrato podera dar ensejo a rescisao contratual, por ato unilateral e escrito, por

parte da CONTRATANTE e a aplicagao das penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDAcOEs

13.1. Evedado a CONTRATADA:

13.1.1. interromper a execugao dos servigos sob alegagao de

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em

lei.



13.1.2. caucionar ou utilizareste Termo de Contrato para qualquer operagao

financeira.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — D0 REGIME DE EXEcucAo DAS OBRAS E DAS

ALTERAcéEs

14.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei

n9 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.9

12.462, de 2011, e no Decreto n.9 7.581, de 2011.

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a

partir dos custos unitérios do orgamento estimado da licitagfio n50 poderé ser

reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais

que modifiquem a composigao orgamentaria.

14.3. Na hipétese de celebragao de aditivos contratuais para a inclusao de novos

servigos, o prego desses servigos seré calculado considerando o custo de referéncia

e a taxa de BDI de referencia especificada no orgamento-base da licitagao,

subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do

orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagao, com vistas a

garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengao do

percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37,

inciso XXI, da Constituigao Federal e ao art. 42, § 79, do Decreto n.9 7581/2011.

14.4. Para 0 objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de

empreitada por prego global ou empreitada integral, a assinatura do presente

Contrato implica a concordéncia da Contratada com a adequagéio de todos os

projetos anexos a0 instrumento convocatorio a que se vincula este ajuste, e a

aquiescéncia de que eventuais alegagfies de falhas ou omissfies em qualquer das

pegas, orgamentos, plantas, especificagoes, memoriais e estudos técnicos

preliminares dos projetos n50 poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por

cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 42, §49, Ill do Decreto

n.9 7581/2011.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. 05 casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes

contidas na Lei n9 12.462, de 2011, no Decreto n9 7.581, de 2011, na Medida

Proviséria n9 961, de 2020, ha Lei n.‘-’ 8.666, de 1993, no que couber, nas demais

normas federais aplicéveis 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.



16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICAcAo

16.1. lncumbiré a CONTRATANTE providenciar a pubiicagfio do extrato resumido do

presente contrato.

17. CLAUSULA DECIMA séTIMA — DO FORO

17.1. Eeleito 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

3 (trés) vias de igual teor, que, depois de Iido e achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2020.

/Addré Estevessda'éma
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