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SERVIÇO Púaum FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

umvensmme FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE ADHINÍSTRAÇÃD

Cºnanª-ata de Prestaçãº de Servi-505 nº
28; 21314 que entre, si fazem a Universidade Fader-a: Flªu-
mínense & a Empreãa BRITPER CÚNSTRUÇÓES LTDA.

A UNIVERSIDÁDE FEDERAL FLUMINENSE! autarquia Federal, vinculada aº Ministériº da Edu—
cação; cºm sede na Rua Miguel de Fnas nº (39, icaraí, Niterói, Estado do Rio de. janeiro. agravante denomi-
nada ªº & Tªmara inscrita na CNPJÍMF sob a nº zaszazismum—ma, neste ato representada pela:; seu
Magui—ªcº Reitor, Profeasar RGBERTD DE SDUZA SALLES,. nºmeadº pºr Decreto Praêdencãai ae
DSchijEIlÚ, pau“-cado na DDM niº 213 de DSanwEÚlÚ, & inscrita no CICEMF sata :: nº 434.30113233-34
E & empreãa Britpef Canin-ums Ltda, inscrita na CNPJIMF nª D?a464.921f0001+54, Sediada na Rua
Garfos de Laet, 49, ball,-m Tijuca - Riº“ da Janeim- RJ - CEP: 20511—210, representada neste- at'a pºr
Leandrº de Britto Perdigão, Furtado!" da cªd-uia de identidade nª 110512265, expedida pela
”PM, & inscrito m:: (11:2an sob a nª 533.131961—«89, ca—rafurme pode-res expressos tamªnhas do Prº—
tease rg. º 23%9 92163432313535, doravante denºminada QUNTRATADà regalvem celebrar o pnesente Cun-
trato resultante do Editªl. ª: M ªº Em— n.? Milãº; mediante. as clªáuaulas & candiçãª a
seguir &Stªbeiecidas tnatrumentú eate regida nas ten-nus da Lei Federal nº BEEEFQE mm- as: a-ltaraçõea de-
terminadas pala Lei nº & 83394 & pasterãur alterações.

1 CLM-ªªuu- PRIMEIRA ' m m W
1.1 G magenta Contratº tem por objeto & meat-ação, peão regime de empreitada pºr preço unitário,

de sewtgns cie engenharia para execuçãº da ºbra de recuperação do malhada da Ingtitutu de
Química, Situada no Eampua da Va'innguinhc, na Avenida Riº Brancº Sin,“, Centrº, Niterói -— FU.

1.1.1 - Ds serviços serãº Executadas curam—cªrne eapeciãcações cantidaªs no Edital de Tama—
ua de Praças n.ª 28f2013 MD & saus anexºs, que mmm & fazer parte ãntegrante
deste, inúependentemente de transcrição.

: cuusuuu seeunm - uma m
2.1 — Para a execução: dºs sewiçng mntratadns tica ajustado o preço giabal- de R$ “32.400,65 (se-

tenta & dah-i mI-E, quatrºcentºs reais e sessenta e cinco centavos), cºnfºrme Prºpºsta Cºm
marcial apresentada HBS condições do Edital de Tºmada de Plª-BM n.“ 18! 2013J'AD.

2.2 — .ª. fºrma de execuçãº dos serviçoa é indireta, Sob a regime- de empreitaaa por praça unitáriº,
conforme a pianiiha de orçamentº, cºnstante no Anexo & «e u cmmgrama física “financeira, cans—
tante rm M, amºng propostºs paia Contratada & que fazem parte— integrante deate Cºntra—
tn.

2.3 — às negue-535 decºrrente—5 tia execuçãº dos; gem—505, ºbjeto desta Cantata correrão pºr Conta
dºa recuam da fonte DI 12, PIRES 051255, na elemento de despesa 339039, cujo mm-
pmmetime—nto fm feito através da Nota de Empenhº nº EDIGNESGlSªEEÍ da quai, uma cópia &
entregue à CONTRATADA nesta ata.

234 —- as praças cºntratados nãº» serão r-Eajustados, se as EEWÉÇÚE- foram executados em prazo de. até
12 (cisne) mea—55, contados da data de apresentaçãº da prºpºsta.
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2.5 — A Centratacla tem pleno cºnhecimento de que. e valor de cºntrate somente pede-rá ser altera-
da, para CGi'r'EÇãD de falhas eu emissões, em qualquer dae peças. amamenta, plantas, especifi-
cações, memnriais e eetucios tecnicos preiiminares de prujete. não ultrapaseando, no seu cori—
Jurite a 10% (dez por centaj de vai-ar retal cºntratado Eincisa Hi & Sº de Art. 12? da Lei 12.309
cie HQMQDKZMDJ.

a CLAUSULA TERCEIRA -— .—.,;-.— ; n;- - .=.-

3.1 —- iªi CDWTADA apresenta garantia de execuçãº cima eewiçcis ara contratados, ne valor que
carreepciriiie a 5% (cinco par centra) cie 1ira-lar global cºntratada, de acorde cem ci prevista na art,.
56 cla tei B.BGEEGE, cuja documenta mmpmvanne [a Operaçãº foi apreeentada pela
CONTRATADA, ccinfurm-e especificado abaixº e caja cúpia faz parte integrante deste termo:

3.1.1 - A garantia a na modalidade de fiança bancaria, cuja liacltir e emiseor a a Banca
CNPJ nº ......... atraves da carta de fiança

nº...“... ..... ., ria valor de R$ 3.62D,DD a: três , il, seiscentas e vinte ria-ais]r emitida em,! REM.

3.1.2 — A garantia e na rnadaiidaáe de segurar garantia, cuja apólice mº BE,-=Ei775—D3-
U-DÚ68?5, fºi emitida pela Pattenciai Segaracltirar ENPJ aº 11.599534/00m—M, coma
garanti-tiara, no valer de R$ EEE-0,6% ( três mil,. seiscentas e vinte reais], Emitidª em19 mexam-4.

3.1.3 —— Garantia na modalidade de caução em dinheiro, mnferme recibe de depósito bianca—
riu feita junte a Caixa Ecariômica Federal (CEF), na agência ......._.,._,e conta nº
._ ....... ...... na vaiar cie R$ 3.62D,UU i tres. i'riiir eeisceritae e vinte reais), emitida em! 12514.

3.2 - Se e valor ea garantia fcir utilizado em pagamento cie qualquer abriga-ção, inclusive indeniza-
ção a terceiros, .a CÚNTRATâDA. aesde ja'—, se ºbriga a efetuar a reepectwa reparaçãº.. ne prazo
máximo de 5 (cinco] dias. a cantar de aafta de recebimentº «da camunicaçãú tia CONTRATANTE.

3.3 —= Em caee de alteraçãa ae vaiar da Contrate ciu prorrogação tie prazo, a CÚNT'RATADA fica alari-
gada a aeresentar uma «garantia na mesma mºdalidade tia anteriºr ou complementar à já exis—
tente, me preza maxima cie 5 [cincº) dias a contar da data da alteração da “vaiar contratual.

3.4 — A garantia ou seu saldo será liberado eu reetituida, a pedida ele CONTRATADA, na prazo de ate'
? [sete) dias cºnsecutives apóe a assinatura de Termº cie Recebimento Definitive, serifa-lªme pre—.vista na Clausula Décima.

3.5 - Caso a CÚNTRÁTADA não Cumpra ca dispaste nos subitens 3.2. e 3.3,r dentre de prazo estipula—
=ci0. ficara suje-ita as penalidades cabíveis aº casca.

4 euusuui QUARTA - megas ea mªe
4.1 — Assumir integral respeneatrilidacl—e legai. administrativa e técnica;.

4.1.1 ª“ pela bee execução, eficiência e qualidade eae serviçºs. abrigandº—se & reparar, cer-
rigir, remºver“, recºnstruir cru Substituir, às suas expensas, na tntal- cru em parte, É eb-
jeta das eerviçee em que SE verificarem vícioe, tiefeitcis ou incºrreções resultantes cia
execução eu de peçasjmateriais empregados.. inclusive Substituição de materiais eu
peças, neceseárias em perfeita deeenvelvimerite des serviços;

4.1.2 - paia fernecimente de materiais e mãe de abra;

4.1.3 - todas DS materiais fºrnecidos peia CÚNTRATADA deverãº ser da meiher quaiiclacle.
abedeceride as especificações técnicas e as normas da Associação Brasileira de Ner-mae Técnicas.

4.1.4 - pelo cumprimentº eae elementos bém-iene recebidas;

4.1.5 - reapensabilizar—se por quaisquer danºs causariª direta eu indiretamente a centra
tante eu a terceira, decarrente de sua culpa eu dela.. quando da execuçãº cies. sewiçes
objeto de presente instrumentº, nã-a excluindo ou reduzindo esta reapaneabiliúade &!
fiscalização na e acompanhamento pela Cantratante. A reparação cie ressarcimentci,
confºrme e casa, deverá ºcºrrer ric- prazo que far meada pela Cºntratante, ati-aurea de
notificação .adminietrativa, sab pena de adºçãº das medidas judiciais cabíveis;

4.1.6 .. par tecle e qualquer acidente que venha ºcorrer tem seus funcionários, durante a &execução das services.

Pág.. Zill





Fis.._ , ,
Preces-3d ".ªº 231235932Lã34j2l313-v3l3

4,11? - por toda a organizaçãº e limpeza de ambiente de trabaiiªid durante a execuçãº dasserviços e me final de cada expediente.

4.2 — A Edritrata-da fita abrigada a efetuar e Cadastre Eepeciiice da EN.-55 — CEI da cabra, junta a Fte—
Ceita Federal de Brasii, no praxe máxima— de 30 (trinta) dias, cantada—5 a partir de inicie das ativi-dadee da ratura;

4,2,1 —— Se a vaiar total eetirnedd da obra for inferiºr a 2D Winter.) vezes; e limite máxima de
«salárid de cºntribuiçãº, vigente na data da obra, e cadastre sera“ diepeneadd;

4.3 »— A Contratada se abriga a efetuar a Anataçãd de Heepeneatiiliciade Tecnica «» ART, de acordetem a Lei 54953“?! referente a obra centrateda:

43,1 — Ci regietrd da ART deve aer efetuada antes de inicie da obra; eendd vedado :) regi-5-tre qua-nad no term—ind da mesma.

4.3.2 - A ART devera center a descrição cºmpleta da abra, seu endereçº, valer Genti-atado,
data, assinaturas de regednaàuel da contratada e pela Prd—Reiter de edministraçãe daUFF,

4,4 — ºbservar a Legislaçãº Ambientai vigente, nºtadamente a Lei lºjª,/20113, que implemented apolítica de residues sólidas ne pais;

4.5 - Mãe subcontratar :: tal:-al das SEWÍÇD'S a ete adjudicados, slando—ina, entretanto, permitidº fazê—-
ie parcialmente, com a prévia anuência eur- escrite da Cºnmemnfre, cºntinuariam pºrém, a
responder direta e Exclusivamente, pela Fit—ei observância dae obrigações centratuaia.

4.5.1. _ A Cºntratada não poderá Subedntratar as. ºbras e eeNiçde centratadee, eaiva quanto
a itens que por sua. eeeeeiaiizaçãe requeiram e emprego de empresas eu prºfissiºnaisespeciaimente habilita-idea

4.5.2 — Os eewiçde que estiverem a carga de empresae subcontratadas serãa artieuiadds en—
tre ei pela Cºntratada, de medo a preparciener andamento harmonia—m da obra na eeucenjuntu.

4.5.3 - De iªi-entram mede a FISCAUZAÇÃD interferira' diretamente junte as empresas sul:-—
cºntratadas. Quaiquer netin—caçâe eu impugnação de serviço ou ma-teriai será feita di—retamente a Contratada

4,5.4 — A Cºntratada nãº madera alegar a Subcentrataçãa eu tentar transferir para as etilª:—
cºntratadas a Obrigação e rapeneabilidade, perante UFF, de manter e fielmente bemexecutar o objeto integral cantratade.

4,45 — Prºvidenciar a SLi-El conta e seguro de respeneebiiidade civil, inciusive, reependendd pela que
exceder da cºbertura dada pela segura::iera, não cabendo a CONTRATANTE qualquer ºbrigação--decerrante de acidentes devidtie a name de espécie,

«ii.? — Cumprir tadas ae exrgências dae leis e nºrmas de segurança e higiene de trabalho, fornecendo
adequada equipamenta de preteçãe individual (EPI) emu coletivo (EPC), neceesáride eee seusempregados e,.i'ou terceiras.

4,3 — Manter durante tada a execução de contrato, em compatibilidade com as obrigações asmirni—
dae, todas as condições de habilitação e Quantica—ção exigidas no certame iic—ltatdrie, caninrme
determina a inciae 'i-iiii de art. 55, da Lei Federal nº 836533,

4.9 — Eudmeter—se a Flare—lização exercida sobre as services eentratadas, fornecendo informações e
demais elementºs necessários, apreeentande àquela, relatório de atividades contendo a des-

trui-ti - Manter a frente dde sewiçee um prepºsto eam-idônea, devidamente hatiilitarjdi e credencia—

relacione tem & exetuçãe das serviçºs., assim cerne sabre quai-Seder exigências feitas pela Fie—
calizaçãdl. Deverá dirigir tecnicamente as servi-eae contratadas, ebrigandd—ae a obedecer ade
procedimentos de trabalhe per si elaboradas, de comum acorda tem a Hmilzaçãe, respeit-dende civii e criminaimente por duaiequer ônus eu imperícias.
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4.12 —— Substituir, em tese de falta eu de imeedimente neaeieriel, seu prepeete repreeentante por
entre empregado tem ari-inicie perderes para repreeentá-ia e cujo nome «deverá ger submetida
também a apreciaçãº da Fiscalização,

4.13 » Reeponsahiiizerae pela guarda cie seus materiais, equipamentos e ferramenta neceseánías
à execuçãº time sewiçes, ate' a data de recebimente pmvrserio das mesmos, nos termºs do item11 deste Contrate.

4,14 » Respensabilizar—ee peIDS encargee trabeihietae, previdenciárias, fieeeáe e temerciaie, reeui-
tantes tia execuçãº dee services,

4.15 — Manter, desde o. tº dia de exeaxçâe das serviçºs, Lixe e e _ rtêricies. : i ri “ªº, tu—
je termo de abertura será feita meia Fiscalizaçãº e deverá center 1 (um) ºriginal e 2 (entre) tá—
pia-s per página, que terão destinadas, respectivamente, as Proces.—5a — Fisceiizaçàu - Contra--tada,

4.15 - Executar, sempre que houver demºlições e retiradas de materiais existentes, sub eua res—
peneabiiidaee, es devidee eeceramentee e pre—cedimentes de prevençãº tie aciúentea, vigencia à
segurança do pessºal, de obra, cie Patrimônie Público e prºpriedade particuiar, W-an Wa.“ "3W»'ºÁ:LHU4£“-wª. zw

4.1? - Tede e entuihe decºrrente da ºbra eeverá ser removido perieriicemente pela
CGNTRATADA, evitandªe & as.-eim e acúmuie de meeme.

4.13 -— Prºvidenciar junte ao CREA, eu CAU & Anotação eu Registre de Respensabiiidade Tecnica
veia exemçâc cies serviços,

5 CLÁUSULA QUINTÉ ' 9555 mm PIA MM
5,1 — Propºrciºnar terias ae fatilidadee necessárias à bee execução dee 'sewiçee, permitindº o livre

aeee-se às inetaiaçees, quando suite-item pela CDNTRATADÁ eu Seus enter-regadas em Serviço.
E CLÁUSULA SEXTA '" M

5.1 * Ú prazo de vigência de Contrato, referente ares serviços objetºs deste Contrato, será de 05
(cinco]- meses, contadas & partir da dete da sua. publicaçãº na Biárie (inicial de União,.

5.2 — D prazo de execuçãº des sewiçes de que trata o presente centram, Sera peie período de na
(três) meses, a cantar da data do recebimento tia Ordem de Inicie cine Serviçns (05), cºnfºrmecaneta na Carta Prepeeta cia CDNTRATADA.

&3 — Ú cºntrate poderá ser prºrrogado, mediante Termo Aditivo, a critériº única e exciusive de
EDNTMTANTE, nãº podende excederem Sua tetaiidatie e eram tie 60 me:—zes.

5,4 — A ardem tie Início das Serviçes (GS) eerá emitida pera Divieãe tie PrejetestDP tia Su,perinten-"
ciência de Arquitetura e Engenharia,/Ena.

6.5 — A. Fisçaiizaçãe comunicará formalmente & CONTRATADA, na data ea emieeãe tia 05 e esea
terá o prazo de ate 5 (Cincer) diae úteis. para recebe—ia, findo as quais, será aplicada e muita
prevista na- Ciáusma tie Penalidades, (jest-e Cºntrate.

5,6 - A CONTRÃTADA abrigar-sea & iniciar as aerviçes adjudicados, & partir de data de recebimentº
da respecuve ºrdem de Semiçe,

E.? ,. Mãe será admitida pre-rmgeçãe de prazo ou retardamente na emanação de ºbjetº deste Centra-
te per fornecimentº deficiente de materiais efeu peças, a mãe ser por ease fºrtuitº e aihe—ie a sua
vontade, devidamente justificada perante a Fiscalização.

? cuueum SÉTIMA -. W
?,1 — Eis serviços., ºbjetº deste Contrate, serão pages per preços unitários, medi-cies e atestados

pela Fiscalização, obedecendo às especificações dos serviçºs e a ;pieniiha tie erçamente proper;—ta.

?.2 — Os serviços, ºbjeto d-eete Contrate, serán pague na medida em true na mesmas» sejam efeti-
vamente executadas e de acorde com as parceies meneais cie desembeiee prevista na cronogra—
ma fisicº—financeiro, apresentada pela Cen—tratada, junto tem a sua plan-ilha de amamenta, abe“
decende ãe especificações dee mesmos.

“12.1 —- De ee-rviçee serão pagas, de &mrcie tem es vaieres dee preces unitários dnª;— sew-içee
prepostos meia Centratada, constantes de pianiiha de erçamente anexa a este Terme
Centretuai - Anexo A,
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?,3 _, A mafimação dos Serviços executadas será efetuada paia Fiacaiízaçae, que emitirá, para cada
parceia medida., uma cópia tia Pianii—ha «de Cºntrole Física e Financeira, contenda tatiana os
itens cia planilha de ºrçamentº propina—ta, & mami-minação dee servéçee, quantitativas prev-iates,
preeee unitáriaa e totais, iae—rn cama as quantitativas e preços tereis. de eada mediçãa efetua-aa ee galera fisico e financeira da centrate, e ainee:

7.31 , A indicação da ebjete;

13,2 — O número cia mediçãe em creem Sequencia;

13.3 »— i) período em e mêafane a que se refere;
?.Si—i— —— Data baae dos preçºs unitárias;

13.5 — eesiriatura da Fiacaii-zaçãú e e de acorde tie repreeentante da Centratatia.

?..4 « A medição deverá Ser efetuaea pela Fiecaiizaçãe, devendo eer elaborada cem suas reepectivae
memórias de caiçara registradae na Diário tie Obra; e repreeentante da Cantratada podera“ parti»-crear da elabºração da mediçãº;

“?.5 A CONTRATADA deverá apresentar Faturae eu Natas Fieeals, centena—e .a diaerimmaçâe resu—
mida cies sewiçae executaiiae ria períneo e a mediçãa a que se refere, ae acorde tem a piaeiiha
de cºntrarie fisica e Financeira efetuada paia Fiscaiizaçâa, númere e tit-uia tie praceeee administra—tive-, e eeu-s daeae bancárias.

325,1 _ As netas tiete-is eu faturas deverãº ser açpresentadaa, discriminando US mentantee
referem-ee a mãe de obra e materiaiefequipamentas, Semaraeamente, confºrme died»—
plina a inatruçaa Normativa RFB n.“ 971 tie lifNDVIZ-DÚÉ.

?.6 — A Fatura eu Nata F'ieca! juntamente com a pianiiha de controle fisica e finance-irei, fornecida a
ate-atada pela Fiscalizaçãº, bem cºmo as guias de recºlhimentº lda FGTS e INSS de mês
ide cºmpetência, junto cem & falha de pagamentº ele pessual cºntratada para a execu-
ção dos serviçºs, aerãe encaminhadae para pegamento pela Físcaiízaçáe. Se hewer diver—
gências entre estas, a rejeitara mediante justificativa e comunicação à CDNTRATAEM, dentre do[3320 máxime de 3 (trás) mais úteis,

?.?“ — Ú pagamento será efetuam a Centralizada meaaaimrente em até a décima quinta dia útii após a
apreeeritaçãe do detrimento de cobrança (Na-ta Fiecai eu Fatura) & Fiscalizaçãe, per meia de Dr—
dem Bancária para crédito em Canta Corrente,, atraves tie qualquer agência bancária de territórionaeienai.

?.3 — O pagamento da ultima medição ficará cºndicionada. a apresentaçãº, juntamente com a
Fatura eu Nata Fiscal e a Pianiih—a de Cºntrate Fí—aice e Financeira,. do Terme de Aceite Provisó-
ria prevista na Cláusula Décima de preae—nte Contrate e de Certificadº cie inexistência de ciª-etnites
relativos às ºbrigações trabalhistae relacionada com os servi-eee contratadas,

19 = A CDWTADA deverá manter—se reguiarieaea na Sistema de Cadastramento Unificada deFornecedºra »- SICAF.

731 —— Constatada a situaçãº de irregularidade da CÚNTRATADA junte ao BICA-F, a. mesma
Será adira-tida por agente peia CÚWTANTE, para que regularize sua eituaçâe caeae—
trai, em um prazo de 48 horas. eu apreeente sua defeaa, eat: pena de rescieãe centra—
izuai. (Pareeer PGFWCJU «iD—1 de EBJMarJEDDÚ)

7.143 - A atuei-Ração mºnetária dae uaieres de'—rides e mãe pagas dentro da praxe Estabelecida na
item anterior, até a iim—ite tie 30 (trinta): eli—ae; se cahivei, obeewará a legislação eapeciri-ca em vi-
ger e tie ami-tie tem a fiárrnuia e o indice abaixe especificada.

116.1 — 0 indica cie encargos menetáriee será apurada desde a data acima referida até a tia-
ta de efetiva pagamentº, calcuiadee pm rata tempere até e limite de 30 (trinta) diaade atraso:

115.2 EM = [[Hçzpcnneenªmªªª - 1] x w

Serido: EM — encarges meraterias a gerem aereacidee à parcela a ser paga;

IPCA —- percentuai atribuida ao Índice Nacienai de Pmças ao Eaneumidar Amaia de
mês imediatamente anterior a data da efetiva pag-amento;

N —— númerº de diaa entre a data previeta para e pagamento e a de efetiva paga-mento, até e limite de BD (trinta; dias;
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?.11 — Pere cálculº ee encargos, meretúrineê cujo atrasa fer Superior a 30 (trinta) elee, será utili—
zeee e variação. cio indice necinneê de preçee eu renaurnidnr emule '- IPEA divulgada creia EBGEna períndn, eu índice que venha & substitui—le

“9.12 — & pegamento pederá ser efetuado em pe
ção, Sendo que a valer dae parcelas Será igual
diecrrminede separadamente.

rc—eles. entre cºntinuação pur parte de Fiscaliza-
au eumetórie dos valores “tereis de cada meeição,

?“.13 « Ne hlpt'rteee de pagem—ente de encergee muratórioe eu de ]UT'ÚS de mºra e demaie encergee
pur atraso, ºs entes devem ear instruitlue s“:-nm as justificativas e m-ntivue, & Ser eubmet—ides %:
aprecieçãu de autºridade superiºr competente, que adotará as previdência para verincer ae e
eu não case de apuração de reapensetrllidene,
& quem nau Benea, identificaçãu dos envuI-vidue e imputação de ânus

& CLAUSULA OITAVA « CRITÉRIDS DE REHUSTAMENYD

8.1 -. De preçne dºs. serviços proper-etes não serãº reejuetedes, durante o prazo de 12 meses de efe-
tiva contre—tação [art. 11 na Lei nº H.Stlwgáf; o
20, lá iª, da Lei nº 18192331)"

8.2 «= Serão admitidos ne reajuetes der; preços nos

art. 25, caput e ª lº tie Lei nº 9,559195 e e art.

eewiços cºntratantes com prazer de vigência igual
eu sup—erier & dºze rneeee, nos. termes do ert'rgn 19, XXII", de Instruçãº Normativa SLTHMPGG nª
_ZEZDÚB, desde que observado e interregno mini me de 1 [um) ene;

3,3 — D interregno mínima de 1 gum) ano será cºntacte:

8.3.1 = Para a primeira:: reajuste. e pertir de data limite da apresentação das propestee eu a
data de licitaçãº na aia 25 de nevemhru de 2013;

8.4 — O prazer para a Contratada enliciter e reajuste Encerre-ee na data da prurregaçãe cºntratual
subsequente à «data em que se templetnu :; cômputo de interregnº mínimo de 1 (um) ene, nu ne
data do encerramentº de vigência tie contrate, caso não haja prorrogaçãº.

3,5 * Caso a Contratada nãn selleite e reajuet—e tempeetãvamen—te, dentro de preze acima lira-cedo.,
ºcºrrerá & preclusão de uireltn ao reajuete.

Ele — Se a vigência de contr-ete tiver side prurregada, neve reajuste só pºderá ser pleiteando após.. o
decursº de neve interregno minimº de 1 (um) ano; cºntado na forma prevista neste Edita-l,

&? — Casa, na data da prorrogaçãº cºntratual, ainda nã-e tenha eine- divulgada: e nove indice de rea—
juste adotada, a Contratada deverá solicitar“ & ineerçãe de cláusuia nº termo editava, de prúrmga—
ção que resguertle e direita futuro em reajuste,
dice, entr pena de preclusãº.

BEE - De neves valºres mntmtuais decºrrentes nio
-du—-5e e ar,-quinta

e ser exercido tãº logo seje divulgada e neve in-

.r-eejuste terão Suas vrgências iniciadas Cheer-van- _

8.8,1 - A partir de data em que se camp-leme «: util-nente de interregno mínima de 1 (um);END;

8.3.2 - Em tia-te futura,. desde que alternada entre ae partes, sem prejuízo de cºntagem de
periodicidade para wncessãn ticas próximee reajustee Futuras;

3.9 — De reajustes Serão Fn—rmellzadus pur meio de aditamento; treis deverão cºlidir com & prerrº—gaàu cent-ramal,

8.10 — Para o cálculo de taxa de remunera-mente, eerá utilizada e índice eeteriel de aferição de vari—
açãº cin custa da construção civil nu INCC, fornecida“: pela Fundação Getúlio Varga-e — FGV.e cuusuu Hom - m ee W

9.1 — A CENTRATANTE pºderá suster :: pagamentº de qualquer fatura, na tecle eu em parte, per;
9,1.1 — execução defeitunea dns eervlçne.

9,1.2 — paralisação das sem—ças crer mais de 24 (vinte e quatro) hel-es, por culpa exclusiveda CONTRA TADA.

9.1.3 » existência de débitos para com terceiro:-3, incluslve das obrigações trabalhista-sf reia-
tienedus com os Eervlçus ara contratados, e que [atrªem pt:-r em rieces seu bom an—
damentº eu causar prejuizos materiais, financeiro eu morei à CÚNTRATANTE.

9.1.4 - exietêncie de qualquer debita exigível pela CONTRATANTE,
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9.115 « divergência entre &] Fatura ou Nota Fiscal com a Planilha de cºntrole Física E Finan—
cairia,

9,1.5 — a não apresentação das guias. de recoihimenta as INSS & FGTS da respactiv—a mês tie
competência do pessaai cºntratada paia CÚNTRATANTE, para execuçâa das serviçais,

1.0 causam DÉCIMA - W
lili - A Fiscalização da axe—cacém dos serviços será de competência e responsabilidade EHCIUEÉVâ

da CDNTRATANTE, Sara exercida por prºfissional previamente designada «au DFEDGS-tú por aia
credenciada cºm plªsmas poderes para fiscaiizar & acompanhar as sem-ças. Poderá ser assessºra-
do par pranssianal cru amar-asa espacializada, expressamente cºntratada para tai fim, a quem
sahara“ verificar se na axesuçãti das mesmas está sentia cumpriam a presente Contratº, as espa—
cificaçõas técnicas e demais requisitos.

192 A, execuçãº cia trajeto do presente Cºntrato deverá ser raaiizada rigorosamente as autoras
cam as especificações, Nºrmas Técnicas au Legais e as demais eiamentms técnicas fornecidas
paia CÚNTRATANTE, sendº que quaisquer alta—rações sºmente poderão ser“ realizadas, mediante
autarizaçãa prévia da Fiscalização,

10.3 — A Fiscalizaçãº deverá exigir da Contratada, desde a 1.0 dia da. execuçãº dos sawiças, MQ
"" «rência -— . :: diáriª «_: atira cuja termo de abertura será feito pela Fiscalização e deverá
contar 1 (um) ºriginal a 2 (duas) càpias por página, que serãº destinadas; respectivamente, asProcessa - Fiscalização - Contratada.

13.3.1 — Toda a comunicaçãº entre a Fiscaiizaçâa & a Contratada devera sar feita através titi
Diario da Obra, onde esta retirara as duas vias, uma para arquivamentú no prºcessa a
outra para sua guarda passaai.

18,4 - A Fiscaiizaçâa Severa manter sempre atualizado 0 Diário de ºbra, registrando a sua ara—
sen-ça au. & acarrência de quaisquer fat,-u relevante na mesma e exigindo a rubrica da representam
'te— da Contratada;

15.5 — & Fiscalização padarà sustar a execução das. serviços total ºu parcial-menta, am definitiva
ou temporariamente, cabendo a CONTRATADA a direito a receber indeniza-ção, pela que hºuver
executada até. a data da sustaçãa.

10,5 » A Fiscalização fará inspeções periódicas nas equipamentas & qualquer ratiamaçãa au ati-
vertêntia a ser feita à CONTMTADA, devera ser transmitida par escrita, através da Diária de
tiara au Livro de Dearrências:

lili“? — A omissão da Fiscarizaçâa, em Qualquer circunstância, nas aximirá a CDNTMTADA da to—
ta! responsabilidade paia baia exzacuçãa das serviços.

10.8 _ A Fiscalizaçãº terá as mais amplas patinar-as,r inclusive para:

16,8.1 Indicar a CONTRATADA as detaihas para maritagem tia escritório.. incluindo aí utiiiza-
çãº da sanitáriasfiuzgfarça existente na iacai.

“3.8.2 - Exigir da CDNTMTAEA a Cumprimentº rigoroso das obrigações assumidas,.

113.83 « Fixar prazºs para a caricia-são dos serviçºs, cºnsiderada a nature—2a das mesmas

15.8.4 — Drciariar a imediata retirada da lºcal, da empregada tia CONTRAMDA que estiver
sem unifºrme ºu sem o equipamentº da segurança individuai nacessá-ria, ou ainda,
que: embaraçar Qu dificultar a sua ação fistaiizadara, ou cuja permanência na áraa, a
seu exam-siim critério“ juigar inmnvanianta.

mas - Recusar au sustar quaiquer serviço que nãº esteja sando prestada da ECDI'ÚG com a
bCIEI' técnica; que ªtªi'ltê- cºntra a segurança, bens tia CGNTRATANTE eu de terceiros.

mas - Sustar a pagam-anta de faturas,. na casa de inobservância paia CÚNTRATADA, das
termas da Cºntrato ou da Edit—ai..

113.33? — Determinar a prioridade de EEWÉÇÚ, contrai-ar as narrªções de trabalho & saiuciariar
quaisquer casas que lhas sigam respeita.

musa - Na casa da inºbservância, paia CONTRATADA, das exigências tamuiatias paia Fisca-
lização, terá asta, além da direita da animação das mminaçõas previstas neste Can-
trato, também a de susaarider a prestação dos sawiças contrataaºsi
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18.33 - Natifiizar por escrito a 'CÚNWTADA, ÚXªHÚD'ÍhE prazo, aara reparar defeitee eu ir«
regularidades canatantea na prestação dºs Semana, aeeirn cerne da apiiaaçãin izle even—
tuai peneira.-ade, nas termes da ciáusuia de Penaiidadea neste Generate“

163 _ Fine::: a abra-, a Fiecaiizaçàe devera pmmever e arquivamentº, dentre autraa documentºs,
“aa built", especificações. tecnicaa, «ºrçamento. termo:; de recebimentº, “centram & aditamenma,
diária de atirar relatóriaa de inspeções tecnicas anna e recebimento da obra e natificaçõea expira—-
diaas;

1318 — Deverá ainda a Fiscalização, exigir da Centrale-de a reparaçãº de vítima verificadas, dentre
da eram de garantia da cabra; tendo em "viata a dir-eita assegurada a Contratante pela art. 518 da
Lei nº 1a.4ae.rzaa2 (Códigº Civis) da a art“ 69 na Lei 8565393 e e art; 12 na Lei amarei; ita-=
digo de Defesa da Consumidor].

11 cuueuu Dêem-n PRIMEIRA * W
11.1 - Exemtade e Cnntrate, sera iawaaa:

“11.13 Termo de Aceite Pravlaaório: paia reapanaávei per eeu acompanhamentº eu Fisca—
lização e pelo responsável da CDWRATAQA, mediante tamªra circunetanciada, assenaª
de pelas partes. até 112! [(dez] diae da data na cnmunicaçãe escrita, emitida paia
CÚNTRATADA.

1.1.1.1;1 — Ci reeehirnrenra previ—Sarin da obra, nãº aera efetuada se hºuverem
pendências a serem saiueinnadae pela Enntratada, uma vez que a institute
da reaebimenta previaúria, previam na ari-,. ?3. inc, I dª Lª 3556193, Nãº Tiª-
gitirna .a entrega previeóna de uma uma inmncluea ,. mae visa resguardar a
Cantr'a'tante na casa de aparecimentº de viciaa arenitos, Surgidne apúa e rece—
bimento previam—io.

11.1.2 - Termo de. Aceite Definrafvn: par aewiaar na Cºmissãº» aeaignada peia Coordena—
doria de Arquitetura, Engenharia e Patrimônia, mediante termo circunstanciado, aaeiª
nada peias partes;-,. após a atacama no prazo de nbaewaçâo eu viatnria e que nãº pede—
rá ser superior a 9D (nºventa] dias da data no tenha de aceite pravisón-n, que com—
prcnre a adequação de objeto ane termes centratuais, absence—de O dispºsto na Art. 59
e ?3 da Lei 355631

1.1.1.3 — Bão emanações. inaispensáveis para a aseinatura do termo de azeite rdehnitiva na
abra, :: fernecimentn dos eeguintea decumentea, quandu for e caem:

11.131 - ªaa built" da obra. eiaaarada e assinada paia respaneáv—el- par eua
execução;,

113,32 — comprovaçãº das iigaçõee definitiva de energia, água, teiefone e
nas;

11i1.3.3 -— lauda de materia da carne cie bamaeires aprºvandº a abra;
11.1.3r4 « carta de “habita—se” emitida, pela Prefeitura Municipaã; e

11.135 — eertidãa negativa de ÚÉbEtDS previdenciárias., especifica para e re- '
giatra da obra junta ao Cartório de Regiane cie Imóveis“,

112 a .ª. Cana-“atente irá realizar avaiiações periódicas- na qualidade da obra, após o eeu recebi-
mento, na máxima a cada dale meses;

11.3 — A Cºntratada aia-rá natíficada, quandu defeima ferem cºnstatadas na ºbra“ durante e preze
de garantia anima-anal, e este deverá Drummer na preze de 48 haras; as ria-paraa necessária e
de forma tecnicamente adequada;

1.1.3.1 _. Pinna e prazo estiauiada acima e caem na reparar. nãº sejam iniciadas, as Cºntratante
nevera grammar a ajuíza-menta de ação judiciai.

12 cum-“.um DÉCIMA seaunna - m
“12.1 A CÚNTRA'TAÚA Ficará sujeita às seguintee penaiiuadea: advertência, muita, perna de ea»

rantia, rescisão de Carreata, eeciaraçãn de inicie-neiriade e suspensão na direita de iicitar e con— &tratar, send-D advertia—a par escrita atraves de Livre de ºcorrências., sempre que infringir aa aeri—
gações. wntratuaie

12.,1.1 Em se tratandº da primeira feita de mesma natureza aerá concedida preza para aan-ar
as irregularidadee;

ªPªági em



mum.-..,:



F|s«v___mw_x_
PFDÇESED rnª ZSÚEÉJZIÁBMZMB-W

32.2 & Cl- .atrasa injustiiitatia na execuçãº das serviçais sujeitará a CDNTRATAQA as multas ele.
mora, aaituladaa conf-arme prevista nas item subsequent-es, sem prejuiza de outras sanções
previstas na Lei nº 866393 e suas alterações posteriores.

113 - Earn fundamenta nos artigas SE; e El?“ da Lei aº 856.633, a CÚNTRATeDA fica-rá sujeita, na
casa de atrasa injustificada. assim cansitleratla pela Atl—ministração, inexecuçãa parcial eu
inexecvçãa tatal tia abrigaçãe, sem p—rejui'ae aaa respansabilidaaes civil e Criminal, asaegurada a
prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

lã.-3.1 = advertência;
12.32 multa, incidente par dia e por acarrência, até o limite tie 13% (de; par Een-ID) de

valor total" de contrato, recºlhida na praza máximo de 3-0 (trinta“; dias corridas,
cantada «cla comunicação afitial, segunda graauaçãa definida nas tabelas nºi e riº 2
abaixa:

; TABELA Nº 1_ em aum ..
01 (1,2% por dia sobre a valºr do item cla serviço da

planilha ºrçamentária

BZ ; [3,5% por dia sabre :: vaiar tio item de serviço tiaplanilha orçamentária *
=. [13 1,0% par dia sobre e valor EÍD item da sereia; da__ manilha orçamentária .
L [34 [3,33% par dia sabre a valer glabal da centram

mean. nº a ..l “a ' " É% nen nasceram na mmaçia sem
Dl Permitir situaçãº que crie a pºssibilidade de causar clama fisica, lesãº carpa— | 03ral tiu ca—nseqúenciaa letais. !
GZ atrasa injustificacla das sewiças previstas em contratº., til

Manter mensal-anais sem qualificação? exigida para executar as serviços cºm '
03 tratadas, aruªaeixar ele efetuar sua auhatituiçãa, quando exigido pela 02FIEEALIZAÇAO, por prºfissional. '
04 Permitir e executa-% de serviços sem atiliza-çãa ale EPUEPC; par areãssienai. G1

, Recusar—se & executar ou corrigir serviço tleterminatl—g pela Fiscalizaçãº, par "as _-._ , _ . azªºWlª-º- . _ . . _ ..
DE. Baixar cla zelar pelas instalações da UFF“ ou de terceirºs.. tit
ª? Deixar de cumprir determinação formal na instruçãº tia escalaçãº, par 02acarrência. _ . .
GB ' Deixar de cumprir quaisquer das itens de edital e ele seus anexas, ainda que 01nae previstos. nesta tabela de multas, pºr item e por ocorrência; '=

; 09 Pele atrasa injustificatia na inicialização das serviçºs- atijeta da contrataçãº . 04
gnu pela “paralisação das mesmas. “_

123.11 « A aplicação da multa relativa ao item as, e limitada a 36 (trinta)
dias, a partir das quais e eauaa de rescisão contratual,;

123.3 — suspensão temparária da direita de participar de lititaçãa e. impedimento de
contratar com a UFF, peão prazo de até 2 (dois) amas.

134 - as multas previstas an—terlarmente, nar; tem caráter cºmpensatória, & canseqiientemente. a
pagamento delas nãº exime a CONTRATADA tie glosa au respansahilitlaae pelas eventuais da- É
nas, perdas eu prejuízos que par ata seu eu de Seus prepºstºs venham acarretar a
CÚNTRATANTE,

12.5 — A CDNTRATADA não incarrera em multa ria emrrênaia ele caso farta—ita- au de Força maior,
ou de respºnsabilidade da CÚNTRATANTEn
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12.5 - As sanções ne muita. podem ser animadas à CDNTRATADÁ juntamente com a de ªdvertênª
cia, suspensãº temporária para imitar & centrazar tem e Administração ria CDNTRATANYE e im-
pedimento de Licitar e centratar com e Uniãº,. Estados, Distritº Federal e Municípios.

123 - A CONTRATADA respond-erá. per perdas e demºs ecasinnades à CONTRATANTE. os quais ee-
rão apuraeºs em cºmpetente processe, levando em conta as circunstâncias que tenham cer-tri“
huiijn para a ecurrência dn fam,

12.3 « A suspeneãe «de direito de iimtar e camara-ter mm a CDNTMTANTE serão declaradas em
função de natureza e gravidade da falta cometicie cnnsiderancin, ainda, as circuneiàncias e 0 in—
teresse de órgãº e nãn pºderá ter prazo supennr e [12 [dois] anos.

12.9 - e declaração cie ininoneidaee para licitar e cnntratar com e Sewiçn PÚbÍiCD será em funçãn
da natureza e gravidade na feita cometida, de faltas- e penaiirgiedes anteriores. animadas, nu em
caso de reincidência..

12.1D -- Sem nrejuizn da apiieeçãn an inadimpiemenm das sanções. que “me manterem, a
CONTRATANTE; nude—rá reter creditns decorrentes do Cºntrato e pmmover e mbrança judicial ou
extrajudicial, per danos e perdas,

12.11 - Nenhum pagamentn será feita a CÚNTRATA-DA antes de cobrança idas multas animadas, nu
reievada quaiquer muita a eie imposta peia CONTRATANTE,

13 tzu-usem DÉCIMA TERCEIRA - Meneses
13,1 — Da decisão de animar muita, e mediante prévia recoihimentn desta, sãº cabiveisi sem efei-

tº sueperiswn:
131.1 - Pedidº de recensideraçâm em 05 (cinco) dias úteis,. contadºs da ciência de netisãn.

13,1.2 — Recurso para a autºridade» imediatamente superior, na preze de US icincn—Zi dias úteis;
contadºs da ciência de indeferimento: do "pedido de remnsideraçãn,

14 GLAUSULA Damn quantu »— RESCISÃO
14.1 — A inexecução tntai ou parcial do Cen-trate enseja a sua reecisãn, assim ::an as dispºsições

dns artigºs 38 e "39 de Lei Federal" nª EJBBEJIIQE e suas aiteraçães posteriºres.

14.2 - A rescisãº de Cnntratn acarretará, sem prejuizn da exigihiiidade de débitos anteriºres da
CONTRATADA, inclusive por muitas impºstas e demais. terminações eetabeieci—icies neete instru—
mente, na suspensãe imediata da exemçã—o dns SEWÍÇDS, objeto do mesmº.

14.3 — O presente Contrato poderá ainda ser rescindido por conveniência administrativa de
EDNTRãTANTE mediante comunicação escrita? entregue diretamente eu per vie pºstei; con-i eri—
tecedência mínima de Eiti (vinte) dias; ºbedecendº se disposto nas artigos 79 e Biti na Lei Fenerai
nº 856633, e demais iegisiações vigentes.

14.4 — Ni: case de resúsâe determinada por atº unilateral. da CONTRATADA; neem eseeguradas à
CONTRATANTE:

id.-4,1 —»= ass-unçãn imediata do ebjeta eu Contra-to, nº estadº em que se encontrar, por ate
pràprin na CONTRATANTE;

14.442 — retençãn de Crédites decorrentes do Centrais até o iimite dns prejuízos causados à
CONTRATA-NTE;

14,5 —- execuçãº de garantia mntratuai, para. ressarcimento de CDNTPATANTE e dos vainres das
muitas e indenizações a eia devidos.

15 cuneuu DÉCIMA QUINTA - mmm
15,1 - É vedada a CONTRATADA:

15,1.1 — caucianar eu utiiizar n Dreeente Contrate para queiquer ºperação Enanceira, sem
prévia e expressa automaçãº de CONTRATANTE“,

15.1—2 » upar, em quaiquer circunstância,. direita cie retençãº sºbre a obra.

15.1.3. — interrºmper uniieteraimente ns semi-gas eiegandn inadimplementº pela
CDNTRATANTE.

15.2 a A CONTRMANTE não admitirá quaisquer einem—ções nas especincsçõee nu prºjetos, seiva
Geane especiaiissirnns. a seu exclusivo critériº, suficientemente justificados e fundamentadas
com a necessária antecedencia.
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1,5» CLAUSULA DÉCIMA sean-n - W
15.1 —- Fazem parte integrante de Contrato, tºdas ºs dnaumentna referidas. no Edital, e qualquer

de seus anexas, independentement—e de transcnçãn.

16.2 - Quaiaquer errºs, emieeãea, incorreções, dubiedadee eu diecnrdãncia eventuaimente encan-
tranae pela CONTRATADA nue detalhe-5 & especificações. no decorrer da exauçãn das sewiçcnef
deverão ser comunicado-s por EECritD &. CGNTRATANTE, a fim de ser corrigida de mode à bem de—
finirem aS intenções do Cºntrato.

16,3 - A CONTRATANTE reserva-se e direita— de paraiiear eu eus-pentier, a- nuaiquer tampe. as ser—
vãçne contratadas de fin-irma parcial. eu tratei, mediante pagamento único e exciusive dos Services
já executadas e a aquisição por ajuste entre as partes,, de. materiais existentes na Bocas da ºbra e
& eia deatinadae, & & preceder de outras fºrmas., re55aivanae as resumnsatniiiciades Segaig & cun.—
tretuai—s.

151.4 — Na contagem cine [Jr-ame estabelecidºs neste Cºntrato entiuir-seuá D dia de começº e incin—
ir-Se—à n de vencimento, Se e5t'e dia recair em dia gem Expediente na CONTRATANTE o términº
mºrrerá na primeirº dia útii sunseqúente de expediente,

17“ causam., DÉCIMA SÉTIMA -- mªº
11.1 — A pubiiceçãu reeumida deate Cºntrato e “seus aciitamentoe ne Diária Úúciai da União», sera"

pruma-vida pela EDNTRATANTE, na mes.-m'a data eu até «: quinto dia útil da mês Seguinte ao de
eua as5inature, para ºwner no preza de 2D (vinte) dias daqueia data.

13 cmusuui DÉCIMA erram - ªug
13.1 — às queetões decºrrentes cia execuçãº deste Instrumento! que nãº paesam ser“ dirimidas

adminietretivamente, serão pmce5saúae & julgada na Justiça Federal de Nitearúim, seção findi—
ciària do Rio de Janaina, na forma prescrita pelo art. 109, I, da Cºnstituiçãº iªe-darei.

“15.2 — E aseirn, pur eetarem justeza e enntratadns, aseinam este Cºntrato em 03 (três) vias de
iguai teºr e fºrma, para um só efeito, juntamente cºm as teetemunnaªs abaixo, & tudu preaentea.

Niterúi, 5.3 __ de. adia—mga m de 2014.
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