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seuvxçq PÚBLICO FEDERAL
umxyreruo na enuncia

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE Anmmsmncâa

TERMD DE CONTRATE nª UTEIBII.

Contrato de Prestaçãº cie Srsw—içna nª
0711017 que entre si fazem 5 UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENEE & a empresa FORMATO as NITERÓI
cansmuçães um.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia Federal, vincuiada aº Ministério da
Educaçãº, cºm sede na Rua Miguel de Frias, nª 09, [carai, Niterói, Est-adm dº Rim de Janeiro, doravante da—
nnmlnada ªgg- gag“ T&ETE, inscrita no CNPJIMF 50h o nª 13.523n215fúúúi—06, neste atº r&presentadn
pelo seu Magnifica Reitor, PerEEBDF SIDNEY LUIZ DE MARIS HELLO, nºmeada por Decretº Prealdencial
publiizadm na DOU,. nº 223, de .IEfllriZDlâi, porta-dor da cérjuia de identidada nº DBSEEDDY—L expedlda pela
DETRâm'R], & inscrito na CICEMF sob o nº 598.5436D3—49, & a empresa FORMATO DE NITERÓI
CONSTRUÇÓES LTDA, in5crita rim CNPJ,?MF nº 02.825.311£DUDI—15, Sedlada na Rua Hugo Franc-:: nª 22,
Cabanªs, Niterói—RJ, CEP: 24240—430, repreaentada neste atº por ANTÓNI—G AUGUSTO SIQUEIRJR
TOSTES, conforme poderes expreasas cnnatantea dc:- PFDCESEG ri.'=| 231063051.414,3'2016—83, dºravante Ele-'
nominada ggmggzgpà, resoivem celebrar o presente Contrato, reauitante de Editªl! gg BDE 51,5
W mediante as cláuauias e condiçôes &: Seguir estabelecidas, instrumantú esta regida nua tar—
mcm da Lual Federal nº 6666/93, com as alterações determinadas pela Lei nº 8,5553334,» E pºsterior alteran
çõas.

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - gªlãº LIQ W
LI * Ú pne—sente Contratº tem por objeto a pr'egtaigãiziª pela regime de Empreitada pºr praça unitàrlm,

de S&WIÇDE. de engenharia para execução da obra de baga de concreto armadº., para aãsentã-
menta futura ESE: unldadas maduladas (containers) & de pagem (caiçadaj, para acesa'o aºs mªs“
mas no Inatitutu Nor-negra Fluminense cie Educaçãu Superior — INFES rsituadrp na Avenida Joãº
Iasbick Sinº, municipiº de Eanto Antônio de Pádua, inacio do Riº de Janeirº,

1,1...1 » Ds SENÍÇDE serán executados conforme especiiªicaçãas contidas. na Editai de RDC
n.D 1031016th e seus anexos. que paããam, & fBZEF parte Integrante: destª. Indª—
pen—dantementa de transcrição.

: CLÁUSULA SEGUNDA - Em aº M
2.1 = Para a Encenaçãº dna SEWÍÇDS contratadºs fica ajustado i; preço giubai ár: R$ 13.5—DÚ,53 (vime

e trªz mil & quinhentas mais e cinquenta e três can—tavas). conforme Prºpºsta Comercial
apresantada 1155 mndiçõeã dº Edital de RDC n.“ 10! EDIE—fm,

”2.2 - A forma de cxecuçãú das sawiçus É indireta, 543!) & r&gime de empreitada pºr preçº unitário,
cºnforme a planilha de DFWITEETIUJ, constante na Anexo à. e D cranugrama fiSiCG financeiro, cansa
tante no Anexa &, ambas propuatns paia Cnvtratada & que fazem parte integrante da.-Ste Contra—
m..

2.3 — às. despeaaã decorrentes lia execução: dos serviços. amem deite Cºntratº, cºrrerãº, por cºnta
ESD-5 recursnf. da fonte (3250158523, PTRESA 108253. na elementº de 1113594253 3390399. Cujo mm—
prametámentn "foi Feito entravª da Nata de Empenha nª 2D HNEEÚDBBÉE da qual, uma cdma & enª
trégua & CDNTHATÁDA REEÉE atuª
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Processo n.D 23D59.051t414310l6-53

«5.1 — D regiatro da ART deve SEI” efetuado antes. do inicio da obra; sendo vedado :: regia
lm quando no término da magma,

41.5“? —- A ART dzvcrá conter a HESITE-5%] completa da obra, eeu endereço, vaiar contratado,
data, asainaturaa do reoponoáuei da contratada :: pelo Pró-Reitor de Administração
da UFF.

4.6 _ Observar a Legis-tação Ambiental vigente, notadamente a Lei HiDE-glam, que impiementoo &
pdiitica de reeiduoa eà-iidos no dai-s;

ti..? - Não auh'cdntratar :: total dos serviços a oie adjudicados, sendo—lha entretanto, permitida fazê—
lo parcialmente, com a prévia anuência por eaerito da CONTRATANTE, continuando, porém. a
responder direta & excluoivamente, peia fiei observância das obrigações contratuais (art. we do
Decreto ?,.58112511].

4.11 - Quando permitida a subcontratação, & CONTRATANTE deverá apresentar ÚDCUÍTIEH"
tação do aubcantratadn que comprova sua hablllzação juridicai reguiaridade fiscal & a
qualificação técnica necesaaría a execução da parco-Ia da obra ou do sewiço sudden—
tratado.

4.12 — A submntratação não exciui a roapdnsabiiidade da CÚNTRA TAWE perante a admi—
niati'açâo pública quanto a qualidade temia da ºbra ºu dº serviço gramada:

4.13 — A Cºntratada não poderá Subconizratar aa Dht-135 & aewiçd's enntratadda, salva nuan-
io a itens. que por ana esp-eciaiizaçãd requeiram «: amor-ego de empresas ou profissi-
mais espetiaimente habiiitadaã,

43.4 (35 Serviços que estiverem a cargo de empresas Subcdnt-ratadaa ser-ão artícuiadde
entre si pela Contratada, da moda a proporcionar andamento harmonioso da abra no
eeu conjunto.

43.5 ,“ De nenhum modo a FISGaLIZAÇÃD interferir-á diretamente; junto ao empreeas suti—
contratadaa. Qualquer notificação ou Impugnação de serviço ou. material será feita dl—
ret-amonte & Contratada.

4.15 — Ii Contratada não poderá .aiegar a subcontratação ou tentar transferir para as sub-
cuntmtadaa a Obrigação & rea-punaabilldade, perante UFF, de. manter & Hein-Lente bem
executar o objeto integral contratada

4.8 — Providenciar a sua conta o seg—um de responsabilidade civil., inclusive, re5oondendo pelo doe
exceder da cobertura dada pela Eeguraddra, nãº cabendº & CÚNTRÃTANTE quaiquer ohrigaçãú
decorrente de acidentea devidos a nacos de eooécie,

43 — Cumprir todas a-s exigências das leis e norma-5 de aeguradça e higiene do trabalho. fºrnecendo
adequado equipamento de proteção individual (EPI) efou coletivo (EPC). necessários aos. moa
empregados; efau terceiros..

4.10 — Manta-r durante tªda a execução do contrato. em compatibiiidade corn 35 obrigações-. aSSw
mádªã, todas as cºndições de habiiitação & quaiificaçâú Eiti-gírias no certame licitatório, conforme
determina o inciar: XIII do art, 55, da Lei Federal nº 3.665,393,

4.11 - Submeter—se à Fiscalização: exercida sobre na EEWLÇDS contratados, Fornece-ndo informa—
ções e demais elementos necessarioo, aoreoentando àquela, reiatório de atividades contendo
a deatrição de todoa os SEWÍÇDS executadoo, indicando daiiolênolaa & sugerindo Correções neces—
eariasI :? quandº realizados, os resultadog dos testea.

4.12 - Manter a Frente dos Serviços um preposto eeu, idôneo. devidamente habilitado a credencia—
do perante :! EÚNTMTANTE, cum pºdere-5 para decidir & rumar deii—beraçõea em tudo quanto ae
reiacione com a execução dos aewiçosi assim como sobre. quaisquer exigênciaa feitoo pela Fis-
calização, Deverá dirigir tecnicamente ao serviço?, odntfatados, obrigando—se a o—bederzer aos
p-rocedimentoo de trabalho por ai elaborados, de comum acordo Com : .Físcaiização, remoer
dende- cmi e nominalmente por quaiaquer ônus do imperieias.

4,13 — Atender quanto “& aeus emp-regadas, mantendº-05 quandº em Serviçm hem apresentados e
equipados». trajandº uniforme e portando tarjeta de Edentliicaçãu, a'f'aãtandd, imediatamente das
áreas da CDNTM TANTE qualquer empregado eeu nue venha a criar embargos.. à Fiscalizªçãº;
sem qualquEr ônus para esta:

43,4 * Substituir, em easo do feita ou de impedimentº ocasionai, seu prendam re'oreaentante por
outro empregada com, amplos poderes para representa—Ia a cujo nome deverá ser gdbmetldo
também à apreciação da Fiscalização.
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á..15 — RespºnEabilizar—se pela guarda de aeus materiais, aqu-ipamentas & ferramentas neCESSárjas,

à execuçãn aºs sas-viçºs, até a data da reach-mento pmvisúrio da; mamas., nos termos da item
9-1.1 desata Cºntrato.

«1.15 - Respmnªahirizar—se Delma &ncargnã tmbakhistas, previdenciários.- fiscais & comarca-”rs, ramb—
tantes da exatuçãn das Sen-içns,

4.1? - Manter“, (ie-ade a lº dia de Exewcução doa Sª'-ricas, livro dgnggrâgciasgu mªláriª gg abra,
mjm termo de abertura será feito pela Fiscalizaçãº & amará cantar 1 (um) original e 2 (“duas)
Cópias pºr“ página, que atª.-rão destinadas, reãpactwamente, an- Pmc'easu - Fiscalizaçãº — Con-
tratada.

4.318 — IExetzutar, sempre.-. que han—Wªr demolições & retirada de: matariam emai—antes, sob Sua rES-
pungamndaúe, as; devidas escuramenms E prºcedimentºs de prevençâa de acidentes, manda à
Segurança da [Jess—uai, da cabra, da Fªatrámõn'io Público e propriedade particular.

4.1.3.1 ,.

4.19 — Tºdo :: entulhº decºrrente da abra deverà ser remawda periudicamante pela
CONTRATADA, Evitandº f: assum :: atúmuiu dº mesmo.

5 CLÁUSULA QUINTA " 9.5.5 m ª
5.1 — Prºporciºnar todas ag facilidades necessárias, à boa execuçãn 51:35 sarviçng, permitlndú :: Uwe

acesso à área de execução da obra, quandº anltcitado pela EDNTRATADA ou seus empregados
em serviçº.

5.2 - Empenhar 05 rezamos necessário:-:— pam º amava pagamenm dae; serviços executados. 1135
candiçãeâ desta “Edital.

5.3 -— Efetuar“ U$ pagamentºs das aerviçns efetivamente executadas para Cºntratada, medidos E
atestadª.“ pela Fiscaiização.

& CLÁUSULA sana — W
5.1 - 05 Sewnçúâ, objeto deste Cºntratº. &erãu pªgªm: na medida em que na matamºs sejam efeti-

vamente &x—ecutadng E. de acordº cºm. as paraaíaa mansas Ele deaemhúlso previam no crºnºgra-
ma Hslmwnnancetm, apresentada peia Cºntratada, junto com a sua platha de ar;-amentº, ube—
demnrjn às especificaçães das mesmog.

5.1.1 - Os serviços. safão pagos, de acorda com as uam-rea das praças unitárias ÚDS servi—
guª pro-postos paia Cºntratada, cºnatantes da planilha da ºrçamento angra a este
TEEHTID Canhema? - Amªm F..

512 ., A conúnnaçào das serviçais. exe—curada 5erà efetuada pela mastigação, que emitirá, para cada
parcera memda, uma cópia cia plan—tnha de contrºle fisica e financeiro, çantendc toda-5 na itens da?
planilha da amamenta propuata, & discriminação dos. serviçºs. quantitativos previstas. preços.
unitáriºs E tºtais contratog, tua-rn comu 05 quantitativa & prEÇ-DS tratam de cada mediçãº efetuada
E G saido física & flnance'iro do cºntrato, e ainda:

5.2.1 « A inclinaçãº da objetº;
5.2.2 - D número da fra—ediçãº em ardem aeqúencialg

5.2.3 « & período ou & mêsfanu a que se refere;

5.2.4 — Data base das preçºs unitários;

6.2.5 & Assinatura da Figcallzaçãu e a da acºrda do represantante da Contratada.

5,3 — A maldiçãº dªva-rá ser efetuada pela Fiacalizaçãa, devendº ser elaborada cºm suas VEEDECHVBE
mamárias de cáicuâa registradas na Dàááazxde Gitara ; :) repregentante da Contratada pºderá cola-
bmar na &laburaçãn da medição;

5.4 — A CDNTRATÁDA deverá apresenta-r Fatura; ou Notas Fiscais, aontendú & duãcrimlnação re-
sumida das EEWÍÇDE— executadºs na periºdo & a mediçãº a que se refere, de amt-nn mm & plani-
lha cie controle físico & financeiro efetuada gela Fiscalização númem & tituln do prºm-ªsso admi-nistrativn E seus dados bancárloa. .
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5.4.1 -- Aa nºtas fiscais ºu faturam deverão atar apresentadas, discriminando 05 mºntantES
refarentes à mão de obra iz materiaisjequipamentnã, SEparada—mente, ÇanFGr'me diª“
r.,”ipliria a Instrução Normativa RFB n.ºª WI, de LBJN'GWZDDQ.

545 — A Fatura ou Nota Fiscal juntamante cºm a planilha de contraltº: fisico e financia-Era, fornecida &
ategtada pela Fiscalizaçiú, tem tamu as guiª!- de mcnlhlmentn dn FGTS & INSÉ dº mªs
de cºmpetência, junta cºm a falha de pagamentº eta pascal contratado para & Execu-
çãº duª serviam, serão encaminhadas para pagamento paia Fiscalização“ Se. houver dwar—
gências entre estas, & .rcjeiterá mediante juitifímtiva &: comunicação à CÚNTRÉTAÚA, dentrº izle
gram máximo de 3 (três) dias úteis..

&& —» Cl amamenta Berá eta-macia à Contratada menaalm-ante em até a tiécima quinta dia útil apóa a
garagem-taçãº tm dºcumentº de cºbrança, put maio de Ordem Hancária para crédito em Carita
Corrente, através de qualauer agência bancária dºu tarrltóriia national,

S.? D pagamentº da últimª medição Ficará ii:i':iri-izlíizl-ltlªlªtivlillÍ & apresentaçãº, juntamente cºm a
Fatura Du. Nota Fiscal e a Planilha de Controle Fi5icu & Financeiro, do Termo de Malta Provisó-
rio prevlstti na CIáugula Décima cla presente Çantrato & dia Certificado de inerclstêncla da déhltDE
relativas .aº-15 ubrlgaçõaã trabalhistas relacinnados com as aervlçns contratadas.

6.5 —- A CONTRATADA dªvêrá manter—Se regularizada nc Sistema de Cadastramentº Unificadº da
“Fornecedºres — SICAF,

6.3.1 — Constatada & situa-çâo de irreguiâridâde da. CONTRATADA guntu ao SICAF, a mesma
será advertiª por ESEritD pela CÚNT'-RâTâMTE,_ para. que regulariza sua ªtuação ca—
daãtral, em um pra-m de 48 hora-5. ou swat-nte Sua defesa, sob pena de. rescisãº
contratual. (Parecer PGFWDU 451 de ªmªrrªm)

6,9 - A atualizaçãº monetária 605 valºres deu-idea & não pagos. dentro do prazo estabelecidº rm item
antiarltzr, até o limite de 30 (trinta”) dias, se cata-ivan ºbservará & iegi5iagãín espaciflca em Vigor &
ele acorda com a fórmula & iªi indice abaixo aspeclncadú.

6.9.1 — EJ índice de encargos monetários Será apurada desde: a data acima aferida até a
data da afetlvci pagamento, calculados pro rata template até o limite de 3D! Etrlntaj
diem de atrasa:

6.942 EM “# [[1+'(IFCÁfinD))ªªfªª— 113 VP

Sentiu: EM — EHCBI'QÚS moratórios & gerem acrescidª & parcela a. 521" paga ;

tF'CA —— permuta-al atribuída em Íntimª Natiºnal de PFEÇM Em Can-sumida? Ampla dº
mês imediatamente anteriºr a data da efetiva pag-amentº;

N — número ch: mas entre a data prevista para o pagamento e & cia efetiva paga-=
merito, até ::i timite de EEI- [trtnta] Ellas;

UP — vaiar da parcela & SEF paga.

6.1.0 — Para cálculº de. amargas muratàrina, cuja atrasa for mpgrlnr & BEJ (trinta] diasr Sara utili—
zada & variaçãº da lncllce naclunal de custo da cnn5truçâo * INCC divulgado pela Funda-çãa Getu—
IÍD Vargas rai: permitira, ou indicª que venha & substltul-Io.

6,11 = [] pagamªntº poderá ser efetuado em parcelas, após confirmação par parte da Flicaiiza-
çãº, sentiu que a valºr das gametas será igual aº soma-tória dos valores totais; da cada mediçãº,
discrimina-acta Empar'adamentei

6,12 - Na hipótese di: pagamento de encargo-.=. mºratórios cm de ]UTÚE de mora E demais. encargos,
pur atraso, 05 autnt tie-vem mr mstruídng mm as jU'S-Íificalivas. & mutivua, & ser submarinos à
apreciação da autoridade superior competente, que adºtará as providências. para verificar *se &
tiu não cama de apuraçãº de rem-ansabãiidade, iúentificação dos. envºlvidos a imputação de ânus
& quem deu cau5a.

? cmusum SÉTIMA - m
?.1 - Ci praza de vigência da Cºntrªtúr referente aos sawiços úhjetas deate Cºntrato, aerá de 04

(quatro] mEEEtB, contados a partir da data da sua publicaçãº no Diáriº Eificial da Uniãº,.

?ª?! — O prazº de ax-ecuçào dos serviçºs) de que trata Ei preaante cºntrato, será pia,-ici peri-tida de D:
(dais) meses, a cantar de data de recebimento cia Ordem de Inicio ªºs Serviçºs [DSL cantar“
me consta na Carta Prºposta da CÚNWTADÁ..

?,3 — D mntratti- puderá ser prºrrogado, meciiante Tei-mca mirim, & critériº única & EICÃUENÚ da
CGNTRATANTE, não pºdenao exceder em sua tºtalidade e prazo de 60 mia-535 _. ...... ,“

&; — ' _Mª'f' (:.
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7.4 - A Drdem de [Nãº 33535 SEfViÇDS (DE? fierá- EWÍÚÚÉ paia Diretoria CEE EHQEHhãÚBÍCÚDFÚEnãÉDFH

de Engenharia & Fºnzie—too da Superintendência dª; Engenharia & ProjetnsiSUEP.

?.5 — iªi Fiscalização comunicará formalmente & CONTRA TADA, na data da. emiasão cia DS e essa
terá o prazo de até 5 [cinco) dias útoioJ para recebª—Ia, findo oa quais, ªorá aplicada a multa
prawiata “na cláu-sula de Panalidades deste Contratº,

15 - A CDNTRATADA Dbn'gãr-Sé-á a iniciar 05 EEWi-ÇÚS adjudicadas, a partir“ da data do recebimentº
da rea-pectiva ºrdem de. Serviço..

?.? Não Será admitida prorrogação cio prazo ou retardamento na execução do objeto ÚESÍE Contrª
to por Fornectmonto definiam-a de materiais. aeiou secar., a não ser por caso fortuito o» alheio & oua
vontade, devidamentejustificada perante a Fiscalização.

& ELÁ'UE-ULADITAUA — RITÉRI ' , ' STAV
3-1 “ 05 preço:“: dos— ar.-wims propinªs-tos, não Serão reajustad-oa durante. o prazo de 12 meses de ergo

tiva contratação iart. 11 da Lei nª 383ng4 ; o art“ 23. caput e E lª da Ler nº 936935 e o art“
2“. & lª,. da Lei nº limar-Emi).

8.2 - Serão admitidos os reajustes; dos preços doo EEFVÍÇÚS contratados com prazo oe vigência igual
ou superior a doze meses* nos termos do artigo 19, XXII, da Instrução Normativa SLTIIMFDG nª
ogame. desde que ohaorvado o Interregno minimo de 1 (um) ano;

5.3 — Ú interregno minimo de 1 turn] ano será contador.

3.3.1 - “Para o mimi-“giro reajugte, a partir da data iim1t€ da apresentação das propos-ma ou a
data da licitação no dia 1.«4,f0212£ii?;

3.4 — Ú prazo para & Cnntratãda sciicitar :: reajuste encerra-52 na data da prorrogação c-on'traiuai
Euhãequente: â daºra em qui-a se completou o cômputº da interregno minimo de 1 (um) ano, ou na
data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja izirorriziii'iaçâirª

3.5 — Caso a Contratada não Solicite o reajuoto tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
UCDWETÉ & praciuaão do úirªitu ao reajuste.

BEE. & Se & vigrêntia do contrato iiver Bida prorrºgada, fimº reajuste Bá poderá Ser pieiteacm após (:
ÚECUI'SÚ de nova intencgno mínimo da 1 (um) ano, Cºnti-mn na forma pre-vista nata contrato-,

&? — Car-.au. no cinta da pmrmgaçãú contratuoi, ainda não tenha sido divuigado o novo insiro-e de rea-
jugtrz adotado, a Contratada deverá Solicitar a inserção dr: oiáuauia no termo aditivo de prorroga-=
ção que resguardo o direito futuro ao reajuste, & ser exercido tão logo 'E-Eja divulgado o novo in—
ciioe, soo pano de preclusão,

8.8 - DE novo?. valores contratuals oocorrontos do reajuste terão ouas vlgênolao Iniciadas observan—
rcio-se o Seguinte:

B.B.! -' _A partir da data em que se campismo o cômputo do inmrregno mínimo de 1 [um;
ano;

5.8.2 - Em data futura desde, que acordada entre as partem Sem prajuizu da contagem de
periodicidade para CÚHCEESÉD dos próximos reajustes futuras;

&? - Ds reajustes serão formalizados por meio de adltamento, pois deverão colidir com a prorro-
gação contratual"

3.10 —- Para o cálculo da taxa de reajustamento, Sarárutillzado :: indice Setoriai de afarição da vari-
açãº dº índice nacional matº da construção ou INCC, fornecido paia Fundação Getulio vargas ““
FGV.,

9 CLÁUSULA naun. — W na M
9,1 — & CGNTRATANTE poderá sustar o pagamento de quaiquor Fatura, no todo ou em parte, por:

9.1,1 * execução dnfeltuosa rios sen-virginia.

91,2 — .oaraiioação doa serwçog por mais de _24 (vinte a quatro) lªiorai'iª por culpa EKCÍUSWH
da CGNTRA TÃDA,

9.2.3 - existência de dominar, para com terceiros, inclusive das obrigaçõeg trahaihistas, ro—
tacionados com DS soi-viços. um contratado-sí & que possam mr.-ominrscns seu bom
andamento ou causar prejuizos matariam, financeira ou mnrai & CDNTM DANTE;

à”, (?”/ªfff”



Fis- ,
, : Fracªssa n .º 23Ú69-Ú51,ªl'1f2015"33

9.1.4 — existência de qual-quer denim exigwel pela CDNTRATÁNTE,

9.1.5 — divergência entre a Fatura eu Nota Fiscal com & Planilha de contrºle FEEI'CD & Finanw
ceiru.

9.1.6 — :: nãn apresentaçãº das guias de remihimenm de INSS e FGTS da respectiva mês-
de competência nº pessºal contratada pe-la Cam TANTE, para exemçãn das servi-
ças.

m ELÃUSULA DÉCIMA — W
1011 = A Fiscalizªçãº da execução das SErViÇGS será de competência e responsabilidade extlusiva

de CDWMTANTE. Será exerci-ria por pmnssinnai previamense clesignadn mi preposto por ele
credenciada mm means pºderes para asc-aliar :: aeumnanhar as serviços. Poderá ser assessora—
rla pur profissinnel ou empresa especializada, expressamente cºntratada para tal fim, a quem
caberá verificar se na Execuçãº dos mesmos está sendo cumnridn :: presente Contrato, as espe,
ciflsaçães técnicas e demais requisitns.

10.2 - A execuçãº de ºbjeto cla presente Contrate deverá ser realizada rignmsamente de acorde
com as especificações, Normas Técnicas nu Legais e de demais elementos técnicas fornecidas
pela CÚHTRATÁNTE, senado que quaisauer alterações somente poderão ser realizadas, mediante
sinterizaçãº DFÉVP—ã & pºr escritº n'a Fiscaiwizaçãni

1113 n A Fiscalizaçãn deverá exigir da Contratada, desde o lºi dia cie execução das serviços, llilrui
de nam—ndâgup alema, cuja termo de abertura será feita pela Fiscalização e deverá
«center 1 (um) eriginal e 2 (duas] cópias par página,. que serão destina—das, respectivamente, ae
Fracassa - “Eca-lização -» Cºntratada.

ICI—3.1 —- Tude & samurai-zação entre. e Fiscalizaçãº e a Contratada deverá ser feita através da
Diário de Obra, urine a Fiscalização retirará as duas Via-5, uma para arquivamenm na
prncesso & outra para sua guarda pessoal..

iª.-ªr =— A Fiscalizªçãº deverá manter sempre atualllada e Diáriº de Úbra, registrandu & sua pre—
sença nu & DCDH'ÉHEIa de qualquer fatia relevante no mesmo e exigindo a ciência da representan—
te da Cºntratada;

10.5 - & Fiscalização puder-á sustar & execuçãº das serviçºs laila! Du parcialmente. em definitiva
ou tempºrariamente, sabendn &! CÚNTRATADzl B direito a receber indenização.. pelo que houver
executada até a esta da sustaçãa,

10,5 - A Fiscalizaçâu fará inspeções periódicas na ºbra e qualquer reclamação ou advertência &
ser feita à CONTRATADA, deverá ser transmitida pur escrita, através do Diáriº de Obra DU "Livro
de Gcorrências;

m.? « A omissãº da Fimllzaçãa, em nueiquer circunstância, nãº eximirá a GDNTEATADA cia “_
l.:al respºnsabilidade pela lina execuçãº rins serviços.

IELB - A Fiscalizaçâu terá as mais amplas puderes. inclusive para:
10.8.1 Indicar & CDNTRATADA ºs detalhes para montagem de Escritóriº, intiuinrje ai utiliza—

çãº de. sanitáriosrluzifarça existente na local.

3.3.3.2 - Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigºrosa das abrigaçães assumidas

“1.8.3 — Fixar prazos para & cnnclusãu das serviçºs, mnsiúerada & naturem dns mesmnse
de acnrdn com o crnnngrama fisico e financeira;

18.34 - Drdenar a imediata retirada de local, de empregado da CDNTRA'MDA que estiver
sem unifnrrrie eu sem e equipamentº de segurança individual necessário, eu ainda
que embaraçar uu, dificultar a. sua ação Escallzadurm eu cuja permanência na área; a
seu exclusivo critériº, juigar incºnveniente.

10.85 =- Recusar ou sustar qualquer sewiçn que nãº esteja sendo prestado de atari-io com a
boa técnica; que atente contra a segurança, bens da EDNTanTAN'FE eu cie terceirºs..

MEE — Sustar n pagamenm de faturas,. na casa de ingbsewãncia pela CÚNTRATÁDA, das
termas do Contrato eu do “Edital.

WB.? »- Dekerminar a priºridade de serviçº,. cºntrºlar as condições de trabalha e suiuciúnar

quaisquer iza—sos que lhes digam respeito. ;,
iºf", rf? ( (ª
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103.3 — Nº caso ele inobservànrzia, pera ÇÚNTMTADA, das exigências formuiaúas pela Fia—'
eaiizaçãu, terá esta, aiém de diFEItQ cie aplicação das cominações prewstas neste
Cºntrate, também E: de sLispender a prasteçãe dos serviçºs centratadas.

113.89 » Notificar por escrito a CONTRAT'ADAr atraves do Diária de Cªbral. Fixando—ihe preze,
para reparar defeitºs ou irreguiaridadES constantes na prestaçãº das serviços, assim
camc- cia aplicação de meninª penalidade, nas term-os de cláusula de Penalidades
deste centram

15.9 — Finda e abra, a Fiscalizaçãr: deverá promover e arquivamentº, dentre outros documentos,
"”as buiit", especificações técnicas, orçamento? termes de recebimento, cºntrate :: aditamentes,
diária de Cubra, relatórios cie inspeções tecnicas após o recebimentº da obra e nutlficações EKPE“
sªidas-;

lay“: ,. Deverá ainda e Fiscalização,. exigir da Cºntratada & reparaçãº de vícios verificadas, dentre
cie prazº de garantia da fatura, Renda em vista. :: eiireim assegurado & Cºntratante peim art. 618 da
Lei n.““ 10.4»[36f2úi32 (Códigº CW”) Cfr.“ O art. 555 da Lei 8.665,33 e c»- art. 12 da Lei RMBHÚ (CE)“
digo de Defesa do Consumidor)

11 CLÁUSULA, DÉCIMA PRIMEIRA - W
ELI - Exercer-Mia & Cºntrato, será lavrada:

11.1.1 - Turma de Aceita Provisório: pain responsável per seu acompanhamento nu Fis—
realizaçãº e pelo responsável da CONTRATADA, mediante terms eircunstanciadm, as—
sinaria pelas partes até TLD (ri/ez) dias dia data da mmunicaçãu escrita, emitida pela
CONTRATADA,

11.1, 1.1 = D resebimenta provisória da ºbra! nãº será efetuado Se hnuverem
pendências & serem suiuc-iana—das meia Cºntratada, uma ver. que º institutº
do recebimentº provisória. prevista no art. 73, me E da Lei HEHEHE, nãº [E-
gitima a entrega previsàrla de uma obra incensluea, mas visa resguardar &
Centrº-atente na tese cie aparecimento cie víciºs ºcultos, surgidas após o rece“
Dim-enm pravisúno.

11.1.2 - Termo de Aceite Definitivo: por sera—ªrder eu Cºmissão designada peia Coordena-
cieria de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio.. media-rute termo Circunstanciado, as—
sinada pelas partes, após a decursº de preza de observação eu vistºria e que nªs:
poderá ser superior e ªi] inc-venta) dias da data ric: terms cie aceite pravlsôrie, que
cumprem a adequaçàe de ºbjetº aos termes cºntratuais, ebsenfecic :: disposta rm
Art. 69 e ?3 da Lei BEôEJQ-B.

11.13 — Sãº cºndições indispensáveis para a assinatura de tera-rm ee aceite definitivo de
Mara& e fºrnecimentº— das seguintes ciemmentas, quandº fºr e casa:

i:1..i..3.1 — "as built" da cabra, elaborada e assinado pete responsável por sua
execuçãº;

11.132 “ temiareveçãe das ligações definitivas sie eu“-iergiar água, teiefene e
gás,:

11..l.'3.3 — laudo- de vist—Dna do comº de bombeirºs aprºvandº & abra;

1.1.1.3.4 — carta de ª'ha—bite=se" emitida peia Prefeitura Municipal; e

1.111.335 '“ certidão negativa de débitos previdenciários, especifica para e re—
gistre da obra junto ao Cartório de Registre de imóveis,

11.2 — A, Cantratente irá remixar avaliações periódicas cia qualidade da obra, após D seu recehi-
mente, na máxima a- cede doze meses;

113 — A Contratada será riuti'rlcaea, quando defeitºs ferem canstetatíns na abra, durante u'praza
cie garantia qúinquenal, e este deverá promover na prazo de 45 horas, os repares necessarias e
rie forma. tecnicamente adequada;

11.3.1 — Finda a prazº estieuiade acima e caso as reparos nãº sejam iniciadas, &! Centre-rena
te deverá pmmwer o ajuizamenm cie açâo judicaaii

ªí?/% f _ i).
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Ill - A ÉÚNTRATADâ ficara si;-gaita às, seguintes penaimades: advertência, muita, perda de ga—
rantia, rescisãº de Cantram. declaração de inidoneidade & swap-enão da ÚÍFEHÚ iria iicitar & can—
tratar,. genda advertida por ias—critº atravéa da Livra de ºcºrrências, sempre que infringir as abri-
gações. mnh-atuam.

Fis. ,
PTDEESSU ri.? 23DEHHS 1.4 WED'ZE-33

12,1,1 — Em se tratandº azia primeira falta de mesma nalguma será cancedlcia prazo para aa—
nar as irregularidade.—si

123 -= D atraso inju5tificado na execução dos sarviças sujeitará & CONTRATADA às multaa de
mera, caiam-actas confiar-me prevista noa item suhaeque—nteg, Bem prejuízº da outras sanções
gravatas na Lei nº 8,1566393 & suaa «aiteraçc-ÉES pastarlares,

12.3 — Com hand-amentº nas artigºs 36 e 87 da Lm niº 365633, & CONTRATàDA ficará Sujeita, na
casa na atraso injustificada, assim cangiijeracm pªia Administração», anaxecuçãu parciai au
inc-mençãº tntai da ubrigaçâq sem grejuízn das respanaahiiidades civil e criminal. aããegumda &
gréwa & ampia tigresa. à5 ãeguinieg penaiiiiaáear

12.31 advertência;
12,32 - multa, incidente pºr dia e por ocºrrência, até o limite de 1D% (dez por cent-D) cia

valor total cia comtrato, recolhida na prazo máximo de 30 ítrinta] dias corridna,
cantada da comunicaçãº oficial., atravéa do Diário de ºbra, segunda graduação
definida nas tabu.-ias nº! e nº ? abaixa:

TEREM Nª 1.

GRAU : ' HULTi
“ª 01 [3,2% pºr dia sobre E: maior do item de serviço da

planilha orçamentária

DE 0,15% por dia EGDFE (: valor do Item de serviço da
planilha orçamentária

DE ; Lúªfu pior dia SE:—bre o valor da itaim diª: sewiçn da,._ manilha orçamentária
i ' [54 Eu,—33%Vpnr dia Sobre & vaiar giulia! xm cºntrato Í

TâBELA, Nº 2

ITEM oescmçio na INFRAÇÃO 4 GRAU
m (Pizimitir Situação que iria a possibilidade de cauàar dano liªm, lesãº cáma— 03 W—' ' rai ºu cºnsequência ieiaisn

_. 02" 115355 injustificado das &&rúiços previªm “em mnlratii * 02
— Manter" pruãa—aianaiâ sem quaitficaçãú exigida pàfà executar as :serwços can--

[iii tratadas; mugeixar de efetua-r "sua substituiçãº, quandº Exigida paia 02
FÍSCAUZAÇâD, por profissional.

Eiª—i Pérmitlr & execução da sérúiigas sem utiiização'da EPHEPC, por proifissiúnai, ' » 01

DE "ªcusar-5.9 & executar eu cnrkigir BEWÍÇD dEterminada pela Escaiizaçã'o', par DE
: mª.-migo.

_ ma Deixar de miar meias. instaiàções tia UFF ou da teicmms. in
ª_"m. Deitar de cumprir tig-tarminaªçãa fama! em instruçãà'da RSCAUZAÇÃD. "por naocºrrência.

" DE Deixar de cumprir quaisqúéi? dna itens cin edital & deãéus anexas, ainda que 01
não preuistoe. mata tabela de multaa, por item e por ocorrência;

_ 09 Pelé atraso ”injustificada "nai ihiciaiizaçãn dna éeruiços ebjetu da contrataçãº Dti.ºu meia paraiiâaçãn dos mesmºs, ______ “*Í , _ _ , ._ __
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12.311 — A. aplicaçãº da muita relativa ao item nº, é iirnitacia & 30 [trinta]
diem, & partir das quai-5 & cai-JH de resciSãD contratual;

12,13 * &LÃEDEnSãD temporária da direita de participar de licitação & imnedimento de
cºntratar tem & UFF, pein prazo de até 2 (dºia) anºs.

12,1% — As muitas previews anteriormente, nãizi têm caráter cºmpensatória, & consequentemente, ::
pagamento dªl—55 não exime & CÚWATADA da ginãa ou reepnnsabilidade pelos Eventuaia dwa-
nes, perdas ou prejuizos que per ate seu eu de seua prepºstos venham acarretar &
CDNTRATANTE,

12.5 — iªi CENTRAYADÁ nãº incºrre—rá em multa na eterrêncie de case Permita eu de terça maiºr,
ºu de mapúnãabiliclade da CONTRATANTE,

122.6 — A5 san-cães tie muita podiam ser aplicadª & EDNTRMADA Juntamente com a de advertênª
cla, suapensãú temporária para Halter & cºntratar carr: a Administração da CONTRATANTE E Im»
piª—dimento de licitar E cnntratar com e União, Estadºs, DiStrito Federal E Municipíitàsi

125? - A CONTRA TADA TESE—GHÚETÉ par perdas. e danos ameienedns & CGNTRATANTE, as quais se-
rán apuradas em mmnetente pmceeso, levando em cºnta as «circunstânciª—5 que tenham Cºntriº
buiúe nara a ocorrência do fatº.

12,3 —-- iªi deciamçãn tie inidoneidade para licitar e cºntratar com U Serviço Públicº será Em funçãº
da natureza e gravidade da falta cometida, de feitas e penalidades anterioree apllcadas, ou em
casca de reincidência.

1,23 e Sem prejuízº da apãicnçân aia inadimpiamentu das iar'içEiES que lhe rºubarªm. &
EDNT'RATANTE, pedem reter créditºs decorrentes. do Contratº & prºmºva a cºbrança judiciai Du
EXÍI'ÉÍUÚÍCÍªã-F. DDI“ danos E pêfdãã.

IE,-lil] — Nenhum pagamentº será Feitº à CDNTRATADA antes, da cobrança cias muitas apiicades, ºu
relevada quaiquer rnuita a ele impesta pela CONTRATANTE.

13 cangu-Le DÉCIMA, TERCEIRA _,

13.1. - Da dªecisiãa ele aplicar muita, e mediante nrévie receihimento nesta, sãº cahiueis, sem efei—
tta Suspensivm:

13.11 ." Pedida de reconsideração, em 05 (cincº) dias Úteiã, contadºs da ciência da decisãº.

13,1.2 — Recursº para a autoridade imediatamente wperlor. ne prazo de 05 (cinco) dia?:
iate-ie, cont-ados da ciênme de indeferimentº de pedido ae retensideraçâa.

lll »- As razões.-". das recureos deverão se:- apreaentadas no preze de cinco dias. úteis ::.-untada: e
partir de data na intimaçãº.

13.3 — É assegurada aºs interesadas obter vista dos. elementos:-' dª autua indiepensávels à defesa
de seue Inter-esas,

13,4 - Ne mntagem das DBZDS eatabeiecidns, exclui-«se e dia do inicie e inciui-se e de ventimew
tº,

13.5 - Os pra-ms se Iniciarn & expiram exciusziuarriente em dia útii nr:- âmbito de órgão ou entidade
reapaneável pela licitaçãe.

UJS - D recurso “ser-á dirigido à autºridade Superiºr, por intermédio da auturidade que praticºu O
ato recºrrida, que apreciará sua admiseibilidade, cabendo a este reconeitierar sua decisãe na
preze de. emm dias úteis- nu, name mesmº prazo. fazê-le Subir, dewidamente infºrmatica, deven—
do, neste (350, e decisãº da recair-sa ser proferida dentrº de prazo de cinco dias úteis,. cºntado
da em: recebimentº, sab pena de apuraçãn de responsabilidade.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 5551115155!

14,1 - Ficará impediam de ticitar & cºntratar com a União, Estados, Distrite Federai int-i. Município;,
pela preze de até 5 ("cincº) anºs, sem prejuízo das muitas grevistas; rm instrumentº ÇªDhV-DEªiID-fiº
& nn contrate, tmn-i cerne nas Hentai; cominações legais, a Licitante ven-cederá tiu—alert. 4? da

Lei 1245320113: AK,”/ ( eªr: &
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14.1..1 « cºndenada dentre de praxe de validade da Sua prºpºsta nãa celebrar (: centram. ln-
:clu'sive nas hipóteaee previstas na parágrafo única dº art. dº e na art. 41 desta Lei;

14_'1_2 -— deixar de entregar e ducumentação exigida para 0 certame eu apreaenta—r decu—
menta falem

14.1.3 — mar,-jar a retardamentº da execução ou. da entrega da anja-tu da licitaçãn sem mrd—
tnm justificada:

14,1,4 , nãti mamute-r & prúpmsta, salve se em decºrrência de fato superveniente, devida-
mente justificada;

143,5 — fraudar a licitaçãº eu praticar atas fraudulentas na execução de contrate;

14,135 — cºmportar—se de muda inidônea nu cometer fraude decai; eu

14.13r — der causa & inexecuçãe total uu parcial da centram.

14.2 - As sançõea administrativas, criminair. & demais regar-aa previstaa nº [Capítulº IV de Lei nº
8.666 de Mude iuane. de “13-93, aplicam—ae às licitações a ana tnntratns regidos .por esta, Lei (&
Zª de art. 4? da Lei lºi,” illmãli'lºlíi

14.3 - A rescuaãú de Contrato atarretará, sem, prejuizº da exigibilidade de débil-05 enherlaree da
EDNTRATAÚA, inclusive pºr muitas impoatae e demaia cnminações eetabelecidaa Hªte instru—
mento, na sue-pensão imediata da execução zine serviçºs, abietn da meant),

MAL — Ú preaerite Contrate poderá ainda ser rescindido Dar conveniência adminiá'rativa da
CÚNTMTANTE mediante temeniceçâu escrita, entregue diretamente eu pur via metal, cºm an—
tecedência minima de Z'Eli- (vinte) dias., enaltecendo aº dispºsto nas artigos ?9 e eu da Lei Federal
nª B.!ãõõfêiã, & demais iegisl—aç—ães vigentea

14.5 — Na casa de rea-cisãº determinada por ato unilateral da CÚNTRATADA, ficam a-sãaguredas à
CONTRATANTE:

14.5.1 — assançâd imediata de ºbjeto» de Contrato, na estada em que se encontrar, por ate
prá-prin da CQNTRATANTE;

14.52 —— retenção de créditºs decorrentes da Cantrato até o limite doe prejuizos causadas à
CDNTRATANTE;

14.5 «- execuçãe da garantia contratual,, para re-aea-rcirnentu da CÚNTRATANTE e das vainree das
muitae & indenizações. a ela tie-vides.

15 CLÁUSULA naun-m emma «- W
15.1, A É vedada & CDNTMTADA:

151.1 = teucinnar au utilizar n preeente Cºntrate para qualquer eperaçãg Financeira, sem
prévia & expresea autorização da CUNTRATANTE.

15.1.2 — at:—dr, em qualquer circunstância,. direita de retençâa saiam a ºbra.

15.1.3 -— interromper unilateralmente de serviços alegandd inadimplemento pela
CQNTHATANTE.

15.2 - A CGNTRATANTE não admitirá quaisquer alterações nas especificações eu prejetds, salvo
1:35:35 espetiaííssimns, a seu exclueivo Critério», suficientemente juatllªlcadns e fundamentadaa
com a necesaàría antecedência.

15 causem DÉCIMA seem -— W
115,1 — Fazem parte integrante de Cºntrate, todos os dºcumentar; refºrmar. na Edital, e qualquer

de eeua enema, independentemente de tmnacrição.

15.2 - Quaiaquer arma, omissa/Bee, incorreções, dubiedadea du discºrdância eventualmente enton»
tadas pela CONTRATADA nºs detalhes e especiªcações i'm decorrer da execução cida services,
deverãº ser comunicados par eacrito & CONTRATANTE, a iªi—rn de Ser cnrngido de mnddgtem de—
finirem aa intenções «de Centreta.
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15.3 — A CDNTRÁTANTE rc-sawa—se o direito da paralisar mu suspander a qualquer tempº,. os 5ar-
viços contratados de forma parcial GU total, mediante pagamento único e exclusivo EMS Serviços
já executado-5. & a aquisiçãº por ajuste entre as partes, de materiais Existentes na letal da cabra e
& eia desunadas, & a prºceder de outras formas., rasaalvadas. aa mapansabiiidadea iegaiâ &: con»
tratuaia.

716,4 — Ma cºntagem dos prazo?. estabelecidos neste Contram- excluir—aaa a dia da EDmEÇG & Inclu-
iraº-á a do vencimentº, Se este dia recair em dia sem ame-drama na CONTRATA”??? a têrmma
DcarrEni na pªrªmetro dia útil aubscqúente de expediente.

1? CLÁUSULA ní-zczm. SÉTIMA - umª
1.1.1 — à publicação raaumtda deste Contrato a sem aditamantús nc:— Diári-c: Gastal da Uniãc, será

prumavida pela CDNTMTANTE, na mesma data ou até a quinta dia útil ao mês seguinte aa da
EU:?! aasinatura, para ocºrrer no prazo da 20 (vinte) dias daquela data.

15 CLÁUSULA. DÉCIMA errava « M

18,1 — As questões decºrrentes da EXECUÇÃD deste Instrumenta; que nãº passam SE!“ djnmidaf»
adminêgtratâvamante, serãº pmcaasadas & julgadas na Juatiça Faderal dn Niterúiikfs', Seçãº Jud:-
cíária da» Rm de janeirº, na forma prescrita pam art; 189, I, da Gunslituaçãu Fedeml.

13.2 —' E aasim. pºr estarem ÍUÉIÚS E contratadas, aas-mam este Cºntram- em 63 (vês) via,-s ae
iguai tear E fºrma, para um 563 atºmic», juntamente com as» testamunhas» abaixo, & tuda pªgantes;

Niterói, _LH __ Ela

,,: “I“,/j, » ,.»«7' c:» —————
5199451! Lm: »“ .. :. ..»; » Lu nmâmm wanna sxquEnu "ramas

UNIVERSIDADE FE » EHAL ,” lNENSE FDRMIATD DE NITERÓI EDRSI'RUÇÓEE LTDA

WMMWWMW
WM ªpªziguª“

Teatem—unhaa:

;*, ; É; ; ;;;;
“ªª—“Pªm? MET»? 232% “ªº“ ”ªm;—u.; L; LHES Élia;

"2573 ª???» f:»; ªª ª““ltís-sªía'ª—Lfí


