
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Governança - PRB

TERMO DE CONTRATO N° 46120018

Processo n°. 23079.05204412017-63

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS
PISCINAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESPORTOS DA UFRJ QUE FAZEM ENTRE Sl A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E A
EMPRESA BIO-SERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA.

ME.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito público, com sede à
Avenida Pedro Calmon, n”. 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitária, na cidade do Rio de

Janeiro/RJ, CEP 21.941-901, inscrita no CNPJIMF sob o n". 33.663.683/0001-16, neste ato
representada pelo Pró-Reitor de Gestão e Governança, André Esteves da Silva, conforme delegação
de competência determinada pelo Magnífico Reitor através da Portaria n°. 4.925, de 12 de junho de

2017, doravante denominada Contratante, e a BIO-SERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA. ME,

inscrita no CNPJ sob o ng 05.389.181/0001-03, sediada à Rua Monclarc Mena Barreto, 312,

Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21330-410, doravante denominada Contratada, neste ato sendo

representada pelo Sr. Valdir Martins de Andrade Neto, portador da Cédula de Identidade ng

20.966.436-6, expedida pela SSP/RJ, e CPF n-Q 134.034.747-47, tendo em vista o que consta no Processo

n° 23079.052044/2017-63 e em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,

da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997, e da Instrução

Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de

Contrato, decorrente do Pregão n° 121201 8, mediante as cláusulas e condições a seguir anunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação

de serviços continuados de limpeza, conservação e manutenção preventiva e corretiva de

equipamentos de piscina semiolimpica, situada nas dependências da Escola de Educação Fisica

e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tais como tratamento de ág , ll eza e

'N



fomecimento dos respectivos insumos, que serão prestados nas condições estabelecidas no

Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à

proposta vencedoraI independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM LOCAL DE EXECUÇÃO METRAGEM VALOR MENSAL VALOR ANUAL EM
EM REAIS R$ REAIS R$

1 Av. Carlos Chagas Filho, 25m x 12,5m x 1,20m. 5.175,00 62.100,00
540 - Prédio EEFD - Aproximadamente
Cidade Universitária 375m:I

TOTAL 62.100,00

2. cLÁusuLA sEGUNoA - vlcENclA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses conforme fixado no Edital,

com inicio na data de 02l01i2019 e encerramento em 01/01/2020, podendo ser prorrogado por

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da

autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1 .1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza

confinuada;

2.1.2. .Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações

de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém

interesse na realização do serviço;

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

para a Administração;

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

e
2.1.6. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.1.7. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3. cLÁusuLA TERcEIRA - PREÇO
3.1. O valor mensal da contratação é de R$ 5.175,00(cinco mil, cento e setenta e cinco reais),

perfazendo o valor total de R$62.100,00(sessenta e dois mil e cem reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes

da execução do objeto, inclusive tributos elou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



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 exercicio de 2018, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 153115
Fonte: 8100

Programa de Trabalho: 108355

Elemento de Despesa: 339039

PI: V00001LZN
4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5. cLÁusuLA QUINTA- PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento ã CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-

se definidos no Edital e no Anexo XI da IN SEGES/MP n° 5/2017.

s. cLÁusuLA sExTA - REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno minimo

de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA

(Indice de Preços ao Consumidor Amplo).
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.

7. cLÁusuLA sÉTIMA - GARANTIA DE ExEcuçÃo
`i'.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$3.105,00 (três mil, cento e cinco reais),

no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital, com validade de 90

(noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação,

observados os requisitos previstos no item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

a. cLAusuLA olTAvA _ REGlME DE ExEcuçÃo Dos sEvços E FlscAlAçÃo

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais

que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de

Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.

1o. cLAusuLA DÉCIMA - sANçöEs AoMllTRATwAs.
10.1. As sanções relacionadas ã execução do contrato são aquelas previstas o de

\))J 2:
Referência, anexo do Edital.



16. cLÁusuLA DÉCIMA sExTA - FoRo
16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de

Contrato será o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal.

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

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2018.
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Contratada
s

liltlme de SoumBÊgâtratos
Coordenadoigdèm: __eG Em

TESTEMUNHAS: dãsupšmšãgsszml õluFRl
1- ELBírJGI 'DE âOUIQ EƒlflROó “il

waltñpšgäsg; Aãbientais Ltda.
amsewme Depto. Juridico-J “161.

'r l 2453-0898; 9831:»


