
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pré-Reitoria de Gestao e Governanga/PR—G

TERMO DE CONTRATO N9 49/2020

CONTRATO PARA ELABORACAO DE PROJETO "AS BUILT" E

EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALACOES

ELETRICAS COM EXECUCAO DO NOVO PAlNEL DE ENTRADA,

NA ESCOLA DE MUSICA (EM), QUE ENTRE SI CELEBRAM A

UNIVERSIDADE FEDERAL D0 RIO DE JANEIRO E A EMPRESA

CAMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS

LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede a Avenida Pedro Calmon n9 550,

Prédio da Reitoria, Cidade Universitéria, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, CEP 21341-901, inscrita no

CNPJ sob o n9 33.663.683/0001—16, neste ato representada pelo Pré-Reitor de Gestéo e Governance,

Sr. André Esteves da Silva, conforme delegagao de competéncia determinada pela Portaria n9 4.925

de 12 de junho de 2017, do Magnifico Reitor desta Universidade, doravante denominada

CONTRATANTE, e a empresa CAMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA, inscrita

no CNPJ/MF n9 04.651.562/0001—56, com sede na Rua Joaquim Palhares, n9 585-A, Praga da Bandeira,

RJ, CEP 20260-080, no Municipio do Rio de Janeiro, doravante denominada CONTRATADA, neste ato

representada pelo Sr. Selmo Costa, portador(a) da Cédula de Identidade n9 70778, expedida pelo

CREA/MG e CPF n9 265.830.2016-10, tendo em vista o que consta no Processo n9 23079.038245/2019—

10 e em observéncia as disposigées da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes

Orgamentérias vigente e do Decreto n9 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente

Termo de Contrato, decorrente do Convite n‘ 01/2020, mediante as clausulas e condigfies a seguir

enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — 031510
1.1. 0 objeto do presente instrumento é a Contratagfio de Empresa para Elaboracio de Projetos

"As Built" e Execucao de Obra de Reforma das lnstalagaes Elétricas com Execugao do Novo Painel

de Entrada, na Escola de Mfisica (EM), situada a Rua do Passeio, 98 — Centro — Rio de Janeiro - RJ,

que sera prestado nas condigfies estabelecidas no Projeto Bésico e demais documentos técnicos

que se encontram anexos ao Instrumento Convocatorio do certame que deu origem a este

instrumento contratual.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatério do Convite e seus anexos,

identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA—VIGENCIA 5

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no lnstrumento Convocatério,

com inicio na data de 17/11/2020 e encerramento em 16/03/2021.

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

a contratagfio sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigao

em restos a pagar, conforme Orientagao Normative AGU n' 39, de 13/12/2011.
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2.2. 0 prazo de vigéncia contratual é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data da assinatura,

sendo 30 (trinta) dias para procedimentos administrativos, 60 (sessenta) dias corridos para

execugao do servigo e 30 (trinta) dias para aceite provisério e definitivo, cujas etapas observarfio o

cronograma fixado no Projeto Bésico.

2.3.A prorrogagao dos prazos de execuga‘o e vigéncia do contrato seré precedida da

correspondente adequagfio do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e

autorizagao da autoridade competente para a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos

autos do processo administrative.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO
3.1. 0 valor total da contratagao é de R$ 285.338,17 (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e

trinta e oito reais e dezessete centavos).

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execuga'o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem coma taxas de licenciamento, administragao,

frete, seguro e outros necessaries a0 cumprimento integral do objeto da contratagao.

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 irreajustével, porém poderé ser corrigido

anualmente mediante requerimento da contratada. observado o interregno minimo de um ano,

contado a partlr da data limite para a apresentagio da proposta, pela variagfio do lndice Nacional

de Custo da Construgao Civil - Edificagfies — Coluna 35, da fundagao Getdlio Vargas — FGV ou outro

que vier a substitui-Io, aplicando-se da seguinte formula:

R = V (H), onde;
In

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I = lndice relativo ao més do reajustamento;
IO = lndice relativo ao més da proposta

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACIO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em dotaga‘o orgamentaria

prépria, prevista no orgamento da Uniao, para o exercicio de 2020 na classificagfio abaixo:

Gestfio/Unidade: 153115/15236
Fonte: 8144
Programa de Trabalho: 189348

Elemento de Despesa: 339039

Pl: V00006430CN

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigfies a ele referentes encontram-se

definidos no Projeto Basico.
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6. CLAusum SEXTA - GARANTIA DE EXEcucAo

6.1. Seré exigida a prestagao de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes do

Projeto Bésico, anexo do Edital.

7. CLAUSULA sEnMA - MODELO DE EXEcucAo DOS SERVIcos E FISCAUZAcAo
7.1. O modelo de execugao dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que

serfio empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacfio pela CONTRATANTE 550

aqueles previstos no Projeto Bésico, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigagoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA 550 aquelas previstas no Projeto Basico,

anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA - DA suncoaAcAo
9.1. Nz‘io seré admitida a subcontratagfio do objeto licitatorio.

1o. CLAUSULA DECIMA - Do REGIME DE EXEcucAo Dos SERVICOS E DAS ALTERAcoEs

10.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-io pela disciplina do art. 65 da Lei n9 8.666, de

1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n9 05, de 2017, no que couber.

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes 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 e, no caso particular de reforma de edificio ou

de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

10.1.2. As supressfies resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes podera'o

exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

10.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia n50

poderé ser reduzida em favor do contratado em decorréncla de aditamentos que modifiquem a

planilha orgamentéria.

10.2.1. Na hipétese de celebragio de aditivos contratuais para a inclusao de novos servigos,

o prego desses servigos seré calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDl de

referéncia especificada no orgamento-base da Iicitaga’o, subtraindo desse prego de

referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do
contrato obtido na Iicitagao, com vistas a garantir o equilibrio economico-financeiro do

contrato e a manutengao do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em

atendimento 30 art. 37, inciso XXI, da Constituigfio Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n.

7.983/2013.
10.3. 0 contrato seré realizado por execugao indireta, sob o regime de empreitada por prego

unitario.

10.4. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia poderé

ser reduzida para a preservagfio do equilibrio economico-financeiro do contrato em casos

excepcionais e justificados, desde que os custos unitérios dos aditivos contratuais n50 excedam os

custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada

a manutengao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagfio.



10.5. 0 servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragao em seu quantitative ou prego deveré

apresentar prego unitério inferior ao prego de referéncia da Administracao Pfiblica divulgado por

ocasiao da licitagao, mantida a proporcionalidade entre o prego global contratado e o prego de

referéncia, ressalvada a excegao prevista no subitem anterior e respeitados os Iimites do previstos

no § 19 do art. 65 da Lei n9 8.666, de 1993.

10.6. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva

sobre a quitacao dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

10.7. A Contratada somente poderé subcontratar empresas que aceitem expressamente as

obrigagfies estabelecidas na Instrugio Normativa SEGES/MP n9 6, de 6 de julho de 2018.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sancfies relacionadas a execugao do contrato sao aquelas previstas no Projeto Ba’sico,

anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS veoAcOEs

12.1. Evedado a CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para quaiquer operagéo financeira;

12.1.2. Interromper a execucfio dos services/atividades sob alegagfio de inadimplemento por

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBIETO

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Bésico, anexo do

Instrumento Convocatério.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — RESCISAO

14.1. 0 presente Termo de Contrato poderé ser rescindido:
14.1.1 nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n9 8.666. de 1993, corn as consequéncias

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagao das sangfies previstas no Projeto

Bésico, anexo do instrumento Convocatério.

14.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso ll, da Lel n9 8.666, de 1993.

14.2 Os casos de rescisfio contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a

CONTRATADA o direito ‘a prévia e ampla defesa.

14.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrative

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

14.4 0 termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

14.4.1 Balango dos eventos contratuais jé cumpridos ou parcialmente cumpridos em relaga'o

ao cronograma fisico-financeiro, atuaiizado;

14.4.2 Relaga'o dos pagamentos ja' efetuados e ainda devidos;

14.4.3 lndenizacoes e multas.

14.5 No caso de obras, o n50 pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem coma

pelo n50 recolhimento das contribuigées sociais, previdenciérias e para com o Fundo de Garantia



do Tempo de Service (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente

participarem da execugao do contrato sera causa de resciséo por ato unilateral e escrito da

contratante.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serfio decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigfies contidas na

Lei n9 8.666, de 1993 e 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

princlpios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBUCAcAo
16.1. lncumbiré a Contratante providenciar a publlcacfio deste instrumento, por extrato, no Diario

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

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO
17.1. 0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugfio deste Termo de Contrato seré

0 da cidade do Rio de Janeiro/RJ - Justiga Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato fol Iavrado em 3 (trés) vias de

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

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2020.
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Un' rsidade Federal do Rio de Janeiro camara Costa Engenharia lntegrada e Projetos

CONTRATANTE LTDA
CONTRATADA
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