
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Governança - PR-6

TERMO DECONTRATO No51/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E "AS-BUILT" DE

ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA DE

ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE

APOIO (PORTARIA PRINCIPAL E TCA; GUARITA DE SERVIÇO;

CISTERNNSERVIÇOS DE APOIO; SUBESTAÇÃO E GEF{ADOR)

DE ARRUAMENTO INTERNO (VIAS, ESTACIONAMENTO E

CALÇADAS), DE CERCAMENTO/ACESSO PRINCIPAL E DO

SISTEMA FOTOVOLTAICO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS

ANEXO DO MUSEU NACIONAL(MN) QUE ENTRE St CELEBRAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E A

EMPRESA CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE
ENGENHARIA S/A.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede à Avenida Pedro Calmon no 550

Prédio da Reitoria. Cidade Universitária, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, CEP 21 .941 -901 . inscrita no CNPJ

sob o n' 33.663.683/0001 -16. neste ato representada pelo Pró-Reitor de Gestão e Governança. Sr. André

Esteves da Salva, conforme delegação de competência determinada pela Portaria n' 4.925, de 12 de junho

de 2017. do Magnífico Reitor desta Universidade, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ/MF n' 29.994.423/0001-

56, com sede na Avenida Nilo Peçanha. n' 50, Grupo 2009, Centro - RJ, CEP 20.020-906, no Município de

Rio de Janeiro, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Rommel Curzio

Valente. portador da Cédula de Identidade n' 51 .754/D, expedido pelo CREA/MG e CPF n' 512.21 4.896-15,

e pelo Sr. Fabricio Rocha Souza. portador da Cédula de Identidade n' 2001474873, expedido pelo

CONFEA/CREA e CPF n' 030.604.267-32. tendo em vista o que consta no Processo n' 23079.027975/201 9-

95 e em observância às disposições da Lei n' 12.462. de 4 de agosto de 201 1 , do Decreto 7.581 . de 1 1 de

outubro de 2011, da Lei 8.666. de 21 de junho de 1993. da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do

Decreto n' 7.983, de 8 de abril de 2013. bem como da Instrução Normativa n' 5, de 26 de maio de 2017 e

suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato. decorrente do RDC Eletrõnico n' 14/201 9,

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
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TERMO DECONTRATO No51/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E "AS-BUILT" DE

ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA DE

ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE
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CISTERNNSERVIÇOS DE APOIO; SUBESTAÇÃO E GEF{ADOR)

DE ARRUAMENTO INTERNO (VIAS, ESTACIONAMENTO E

CALÇADAS), DE CERCAMENTO/ACESSO PRINCIPAL E DO

SISTEMA FOTOVOLTAICO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS

ANEXO DO MUSEU NACIONAL(MN) QUE ENTRE St CELEBRAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E A

EMPRESA CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE
ENGENHARIA S/A.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede à Avenida Pedro Calmon no 550

Prédio da Reitoria. Cidade Universitária, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, CEP 21 .941 -901 . inscrita no CNPJ

sob o n' 33.663.683/0001 -16. neste ato representada pelo Pró-Reitor de Gestão e Governança. Sr. André

Esteves da Salva, conforme delegação de competência determinada pela Portaria n' 4.925, de 12 de junho

de 2017. do Magnífico Reitor desta Universidade, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ/MF n' 29.994.423/0001-

56, com sede na Avenida Nilo Peçanha. n' 50, Grupo 2009, Centro - RJ, CEP 20.020-906, no Município de

Rio de Janeiro, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Rommel Curzio

Valente. portador da Cédula de Identidade n' 51 .754/D, expedido pelo CREA/MG e CPF n' 512.21 4.896-15,

e pelo Sr. Fabricio Rocha Souza. portador da Cédula de Identidade n' 2001474873, expedido pelo

CONFEA/CREA e CPF n' 030.604.267-32. tendo em vista o que consta no Processo n' 23079.027975/201 9-

95 e em observância às disposições da Lei n' 12.462. de 4 de agosto de 201 1 , do Decreto 7.581 . de 1 1 de

outubro de 2011, da Lei 8.666. de 21 de junho de 1993. da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do

Decreto n' 7.983, de 8 de abril de 2013. bem como da Instrução Normativa n' 5, de 26 de maio de 2017 e

suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato. decorrente do RDC Eletrõnico n' 14/201 9,

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
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TERMO DE CONTRATO N° 51/2019

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS E “AS-BUILT" DE
ELEMENTOS DE URBANIZACAO E EXECUCAO DE OBRA DE
ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE EDIFICACOES DE
APOIO (PORTARIA PRINCIPAL E TCA; GUARITA DE SERVICO;
CISTERNA/SERVICOS DE APOIO; SUBESTACAO E GERADOR),
DE ARRUAMENTO INTERNO (VIAS, ESTACIONAMENTO E
CALCADAS), DE CERCAMENTO/ACESSO PRINCIPAL E DO
SISTEMA FOTOVOLTAICO, PARA IMPLANTACAO DO CAMPUS
ANEXO DO MUSEU NACIONAL (MN) QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E A
EMPRESA CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE
ENGENHARIA S/A.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede é Avenida Pedro Calmon n° 550,
Prédio da Reitoria, Cidade Universita’ria, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, CEP 21 .941-901, inscrita no CNPJ
sob o n° 33.663.683/0001—16, neste ato representada pelo Pré-Reitor de Gestéo e Governance, Sr. André

Esteves da Silva, conforme delegagéo de competéncia determinada peia Portaria n° 4.925, de 12 de junho

de 2017, do Magnifico Reitor desta Universidade, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ/MF n° 29.994.423/0001-
56, com sede na Avenida Nilo Peqanha, n° 50, Grupo 2009, Centro - RJ, CEP 20020-906, no Municipio de
Rio de Janeiro, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Rommel Curzio

Valente, portador da Cédula de Identidade n° 51 .754/D, expedido pelo CREA/MG e CPF n° 512.214.896-15,

e pelo Sr. Fabricio Rocha Souza, portador da Cédula de Identidade n° 2001474873, expedido pelo

CONFEA/CREA e CPF n° 030.604.267-32, tendo em vista o que consta no Processo n° 23079.027975/2019-

95 e em observéncia as disposigées da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto 7.581, de 11 de

outubro de 2011, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orgamentérias vigente e do
Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da lnstruoéo Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017 e

suas alteragées, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do RDC Eletrc‘mico n" 1412019,

we
mediante as cléusulas e condioées a seguir enunciadas.



l CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO

1 .1. 0 objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para Elaboração de Projetos Básicos.

Executivos e "As-Built" de Elementos de Urbanização e Execução de Obra de Engenharia para a
Construção de Edificações de Apoio (Portaria Principal e TCAI Guarita de Serviços Cisterna/Serviços de

Apoios Subestação e Gerador), de Arruamento Interno (Vias. Estacionamento e Calçadas). de

Cercamento/Acesso Principal e do Sistema Fotovoltaico, para implantação do Campus Anexo do Museu

Nacional (MN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mediante regime de contratação

integrada. conforme especificações constantes no Anteprojeto e demais documentos técnicos que se

encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1 .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatória do RDC eletrõnico e seus anexos,

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

2 CLÁUSULA SEGUNDA-VIGENCIA

2.1 . O prazo de vigência do Contrato será de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias corridos. de acordo

com as etapas e parcelas previstas no Cronograma de Execução de Obra e Desembolso Financeiro -

Anexo 111 do Anteprojeto.

2.1.1. A vigência 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. conforme Orientação Normativa AGU n' 39, de 1 3/12/201 1

2.2. O prazo de vigência será iniciado a partir da assinatura contratual, cujas etapas observarão o

cronograma fixado no Anteprojeto

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 CLAUSULATERCEIRA-DOPREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ 1l .850.000,00(onze milhões e oitocentos e cinquenta mil reais).

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

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais

e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido

anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano. contado a

partir da data limite para a apresentação da proposta. pela variação do Índice Nacional de Custo da

Construção Civil -- Edificações -- Coluna 35. da fundação Getúlio Vargas - FGV ou outro que vier a

substituí-lo. aplicando-se da seguinte fórmula

R= V(1 -- 1'), onde

R= Valor do reajuste procurador

V= Valor contratual a ser reajustado;

1= Índice relativo ao mês do reajustamentos

I'= índice relativo ao mês da proposta 8 2

}
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l CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO

1 .1. 0 objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para Elaboração de Projetos Básicos.

Executivos e "As-Built" de Elementos de Urbanização e Execução de Obra de Engenharia para a
Construção de Edificações de Apoio (Portaria Principal e TCAI Guarita de Serviços Cisterna/Serviços de

Apoios Subestação e Gerador), de Arruamento Interno (Vias. Estacionamento e Calçadas). de

Cercamento/Acesso Principal e do Sistema Fotovoltaico, para implantação do Campus Anexo do Museu

Nacional (MN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mediante regime de contratação

integrada. conforme especificações constantes no Anteprojeto e demais documentos técnicos que se

encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1 .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatória do RDC eletrõnico e seus anexos,

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

2 CLÁUSULA SEGUNDA-VIGENCIA

2.1 . O prazo de vigência do Contrato será de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias corridos. de acordo

com as etapas e parcelas previstas no Cronograma de Execução de Obra e Desembolso Financeiro -

Anexo 111 do Anteprojeto.

2.1.1. A vigência 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. conforme Orientação Normativa AGU n' 39, de 1 3/12/201 1

2.2. O prazo de vigência será iniciado a partir da assinatura contratual, cujas etapas observarão o

cronograma fixado no Anteprojeto

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 CLAUSULATERCEIRA-DOPREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ 1l .850.000,00(onze milhões e oitocentos e cinquenta mil reais).

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

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais

e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido

anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano. contado a

partir da data limite para a apresentação da proposta. pela variação do Índice Nacional de Custo da

Construção Civil -- Edificações -- Coluna 35. da fundação Getúlio Vargas - FGV ou outro que vier a

substituí-lo. aplicando-se da seguinte fórmula

R= V(1 -- 1'), onde

R= Valor do reajuste procurador

V= Valor contratual a ser reajustado;

1= Índice relativo ao mês do reajustamentos

I'= índice relativo ao mês da proposta 8 2
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1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a oontratagéo de empresa para Elaboragéo de Projetos Basicos.

Executives e “As-Built" de Elementos de Urbanizaoao e Execuoéo de Obra de Engenharia para a

Construgéo de Edificagoes de Apoio (Portaria Principal e TCA; Guarita de Servigo; Cisterna/Servioos de

Apoio; Subestagéo e Gerador), de Arruamento lnterno (Vias. Estacionamento e Calgadas), de

CercamentolAcesso Principal e do Sistema Fotovoltaico, para implantaoéo do Campus Anexo do Museu

Nacional (MN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mediante regime de contratagéo

integrada, conforme especificaooes constantes no Anteprojeto e demais documentos técnioos que se

encontram anexos ao Instrumento Convocatorio do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincuIa-se ao Instrumento Convocatbrio do RDC eletronico e seus anexos,

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

2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias corridos, de acordo

com as etapas e parcelas previstas no Cronograma de Execugao de Obra e Desembolso Financeiro —

Anexo ”I do Anteprojeto.

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

contratagao sejam integralrnente empenhadas ate’ 31 de dezembro, para fins de inscrioao em restos

a pagar, conforme Orientaoao Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.2.0 prazo de vigéncia sera iniciado a partir da assinatura contratual, cujas etapas observaréo o

cronograma fixado no Anteprojeto.

2.3. A prorrogagao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente

adequaoéo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagéo da autoridade

competente para a celebragéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrative.

3. CLAUSULA TERCEIRA — D0 PRECO
3.1. O valor total da contratagéo é de R$ 11.850.000.00 (onze miihoes e oitocentos e cinquenta mil reais).

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

execugéo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios. fiscais

e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administraoéo. frete, seguro e outros

necessaries ao cumprimento integral do objeto da contrataoéo.

3.3.0 valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajusta'vel, porém podera ser corrigido

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

partir da data limite para a apresentagao da proposta, pela variagao do Indice Nacional de Custo da

Construgao Civil — Edificagoes — Coluna 35, da fundaqéo GetL’JIio Vargas — FGV ou outro que vier a

substitui-Io, aplicando-se da seguinte formula:

R: V(l — |°), onde:

R: Valor do reajuste procurado;

V: Valor contratual a ser reajustado;

|= lndice reiativo ao més do reajustamento;

|°= lndice relativo ao més da proposta



4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria

prevista no orçamento da União. para o exercício de 201 9 na classificação abaixo

Gestão/Unidade: 1 5236/1 531 15
Fonte: 8188

Programa de Trabalho: 1 50986

Elemento de Despesa: 449051
Pl: V0000GI 5UAN

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se

definidos no Anteprojeto.

6. CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação. conforme regras constantes do

Anteprojeto, anexo do Edital.

7.CLÁUSULA SETIMA - SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL

PROFISSIONAL

7.1. A CONTRATADA deverá apresentar, em até lO (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato, a

apólice de Seguro de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional, observadas as condições

previstas no Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA - MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1 . 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 CONTRATANTE são aqueles

previstos no Anteprojeto, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Anteprojeto, anexo

do Edital.

10. CLÁUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 . É permitida a subcontratação parcial do objeto. respeitadas as condições e obrigações estabelecidas

no Anteprojeto e na proposta da contratada.

ll.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS

ALTERAÇOES

1 1.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela Lei n' 1 2.462, de 201 1 e Lei 8.666, de 1993.

1 1 .2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser

reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária
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4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria

prevista no orçamento da União. para o exercício de 201 9 na classificação abaixo

Gestão/Unidade: 1 5236/1 531 15
Fonte: 8188

Programa de Trabalho: 1 50986

Elemento de Despesa: 449051
Pl: V0000GI 5UAN

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se

definidos no Anteprojeto.

6. CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação. conforme regras constantes do

Anteprojeto, anexo do Edital.

7.CLÁUSULA SETIMA - SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL

PROFISSIONAL

7.1. A CONTRATADA deverá apresentar, em até lO (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato, a

apólice de Seguro de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional, observadas as condições

previstas no Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA - MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1 . 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 CONTRATANTE são aqueles

previstos no Anteprojeto, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Anteprojeto, anexo

do Edital.

10. CLÁUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 . É permitida a subcontratação parcial do objeto. respeitadas as condições e obrigações estabelecidas

no Anteprojeto e na proposta da contratada.

ll.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS

ALTERAÇOES

1 1.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela Lei n' 1 2.462, de 201 1 e Lei 8.666, de 1993.

1 1 .2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser

reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária
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4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORQAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratagéo estéo programadas em dotaoao orgamentaria prépria,

prevista no orgamento da Uniao, para o exercicio de 2019 na classificagéo abaixo:

Gestéo/Unidade; 15236/153115
Fonte: 8188

Programa de Trabalho: 150986

Elemento de Despesa: 449051

PI: VOOOOG15UAN

5. CLA'USULA QUINTA — DO PAGAMENTO
5.1.0 prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condioées a ele referentes encontram-se

definidos no Anteprojeto.

6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUCAO

6.1. Seré exigida a prestaoao de garantia na presente contrataoéo, conforme regras constantes do

Anteprojeto, anexo do Edital.

7. CLAUSULA SETIMA — SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL

PROFISSIONAL

7.1. A CONTRATADA deveré apresentar, em até 10 (dez) dias ateis apés a assinatura do Contrato, a

apolice de Seguro de Risco de Engenharia e Responsabilldade Civil Profissional, observadas as condigoes

previstas no Edital.

8. CLAUSULA OlTAVA - MODELO DE EXECUQAO DOS SERVICOS E FlSCALIZAQAO
8.1. O modelo de execuoéo dos services a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serao

empregados. a discipline do recebimento do objeto e a fiscalizagao pela CONTRATANTE sao aqueles

previstos no Anteprojeto, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sac aquelas previstas no Anteprojeto, anexo

do Edital.

1o. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO
10.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, respeitadas as condigoes e obrigagées estabelecidas

no Anteprojeto e na proposta da contratada.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — oo REGIME DE EXEcucAo oos SERVICOS E DAS
ALTERACOES

11.1. Eventuais alteragoes contratuais reger—se-ao pela Lei n° 12.462, de 2011 e Lei 8.666, de 1993.

11.2. A dlferenga percentual entre o valor global do contrato e o preoo global de referéncia nao poderé ser

reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentarla.
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1 1 .3. O contrato será realizado por execução indireta. sob o regime de contratação integrada.

1 1 .4. E vedada a celebração de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos casos previstos no art

9', $ 4', incisos l e ll da Lei 12.462/201 1 .

11 .5. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre a

quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

11.6. A Contratada somente poderá subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigações

estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP n' 6, de 6 de julho de 2018

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Anteprojeto. anexo do
Edital

1 3. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES
13.1 . E vedado à CONTRATADA:

13.1 .1 . Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeiras

13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Anteprojeto, anexo do
Instrumento Convocatória.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO

1 5.1 . O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

15.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n' 8.666. de 1993, com as consequências indicadas

no art. 80 da mesma Lei. sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Anteprojeto. anexo do
Instrumento Convocatório.

15.1 .2. Amigavelmente, nos termos do art.79. incisa 11. da Lei n' 8.666, de 1993

1 5.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1 993

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

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao

cronograma físico-financeiro. atualizadol

1 5.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidosl

15.4.3. Indenizações e multas.

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

recolhimento das contribuições sociais. previdenciárias e para com o Fundo 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 unilateral e escrito da contratante.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO

1 5.1 . O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
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15.1 .2. Amigavelmente, nos termos do art.79. incisa 11. da Lei n' 8.666, de 1993

1 5.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1 993

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

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao

cronograma físico-financeiro. atualizadol

1 5.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidosl

15.4.3. Indenizações e multas.

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

recolhimento das contribuições sociais. previdenciárias e para com o Fundo 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 unilateral e escrito da contratante.
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11.3. 0 contrato sera realizado por execugéo indireta, sob o regime de contrataoao integrada.

11.4. E vedada a celebragao de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos casos previstos no art.
9°, § 4°, incisos | e ll da Lei 12.462/2011.
11.5. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre a
quitagao dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

11.6. A Contratada somente podera subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigaoées
estabelecidas na Instrugao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 dejulho de 2018.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCCES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sanoées relacionadas a execugéo do contrato séo aquelas previstas no Anteprojeto, anexo do
Edital.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS VEDACOES
13.1. E vedado a CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaqéo financeira;

13.1.2. Interromper a execugéo dos servigos/atividades sob alegaoao de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1.A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Anteprojeto, anexo do
Instrumento Convocatorio.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO
15.1. 0 presente Termo de Contrato podera’ ser rescindido:

15.1.1. nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666. de 1993, com as consequéncias indicadas

no art. 80 da mesma Lei, sem prejulzo da aplicagao das sangées previstas no Anteprojeto, anexo do

lnstrumento Convocatorio.

15.1.2. Amigavelmente, nos termos do art.79, inciso ll, da Lei n° 8.666, de 1993.

15.2. Os casos de rescisao contratual seréo formalmente motivados. assegurando-se a CONTRATADA o
direito a prévia e ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrative
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.4. 0 termo de rescisao. sempre que possivel, devera indicar:

15.4.1. Balanoo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagao ao

cronograma fisico-financeiro, atualizado;

15.4.2. Relagao dos pagamentos jé efetuados e ainda devidos;

15.4.3. Indenizaoées e multas.

15.5. No caso de obras, o nao pagamento dos salaries e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo

recolhimento das contribuioées sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de

Servioo (FGTS), em relagao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo

do contrato seré causa de resciséo por ato unilateral e escrito da contratante.



16. CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE. segundo as disposições contidas na Lei

n' 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente. segundo as disposições

contidas na Lei n' 8.078. de 1 990 -- Código de Defesa do Consumidor -- e normas e princípios gerais dos
contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbira à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficia

da União, no prazo previsto na Lei n' 8.666, de 1993.

18.CLÁUSULA DECIMA OITAVA-FORO

18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção

Judiciária do Rio de Janeiro/RJ - Justiça Federal

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de igual

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

Rio deJaneiro. ill de navevnbra de 2019

Contratante

ROMMEL CIJl:Ü10 VALEntE
Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S/A

Contratada

,...,., 4.«r't ç?
ABRICIO ROCHASOUZA/

Conórejato Serviços Técnicos de Engenharia S/A
Contratada
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1s. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS
16.1. 05 casos omissos seréo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei

n° 8.666, de 1993 e demais normas federais apiicéveis e, subsidiariamente, segundo as disposigoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Godigo de Defesa do Consumidor— e normas e principios gerais dos
contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAn
17.1. lncumbiré a Contratante providenciar a pubiicaqéo deste instrumento, por extrato, no Diério Oficial

da Uniéo, no prazo previsto na Lei n° 8666, de 1993.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO
18.1. 0 Foro para solucionar os iitigios que decorrerem da execuoéo deste Termo de Contrato seré 0 da Seoéo

Judiciéria do Rio de Janeiro/RJ - Justice Federal.

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 peios contraentes.

Rio de Janeiro. '1" de ‘nqvgmbvg de 2019.

Unix? rsidade Federal do Rio de Janeiro

Contratante

4 J5
ROMMEL C ZIO VALENTE '

Concrejato Servioos Técnicos de Engenharia S/A
Contratada

Con rejato Servigos Técnicos de Engenharia S/A
Contratada

TESTEMUNHA: FY}; 17/ W, W/
AwAWA R [BALD] Grave/Lo WW)op; 9996-}. «3:53;; W
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