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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRD3UNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIÃO

CONTRATO N°. 52/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA SÉTIMA REGIÃO E DM PROJETOS
E SERVIÇOS LTDA ME.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, com sede na Av.
Santos Dumont n°. 3.384, nesta capital, inscrito no CNPJ sob o n°. 03.235.270/0001-70, neste ato
representado por sua Diretora-Geral NEIARÂ SÃO THIAGO CYSNE FROTA, portadora do
CPF n° 223.935.523-91 e RG n° 09598980 - SSP-CE, doravante denominado CONTRATANTE,
e, de outro lado, DM PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n°. 19.655.597/0001-30, sediada na Rua Monsenhor Bruno, n° 1153, sala
1221, Aldeota, CEP 60.115-191, Fortaleza/CE, neste ato representado por LEONARDO
MOURA CHAVES MOREIRA, portador da Carteira de Identidade n° 2005009176332 SSP-CE
e CPF n°. 020.695.183-37, adiante denominada CONTRATADA, RESOLVEM firmar o presente
negócio jurídico, com fundamento na Lei n° 8.666/93 e alterações subsequentes, combinada com
as demais normas de direito aplicáveis à espécie, tendo em vista a realização de procedimento de
Dispensa de licitação, sob o n°. 07/2018, nos termos do art 24, inciso I da Lei n°, 8.666/93 e
no que consta do Processo Administrativo PROAD TRT7 n° 4.522/2018, e condições constantes
das cláusulas seguintes, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus
sucessores.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada, pelo regime de
empreitada global, para elaboração dos projetos de combate a incêndio nos prédios pertencentes
ao Complexo Aldeota do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região, situado a Avenida Santos
Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.

„ CLÁUSULA SEGUIA-DO CONTRATO

2.1 São partes integrantes deste instrumento de Contrato, como se aqui estivessem integralmente
transcritos, os seguintes documentos:

a) Termo de Referência e seus anexos;

b) Proposta apresentada pela CONTRATADA.
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2.1.1 Consídera-se expressamente revogado o contido na Proposta apresentada pela
CONTRATADA, que disponha em contrário ao estabelecido neste Contrato.

; CLÁUSULA TERCEIRA -DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

3.1 DADOS BÁSICOS: A CONTRATADA elaborara projeto de combate a incêndio abrangendo
os três prédios do complexo Aldeota, devendo adaptar as instalações existentes as normas atuais
do corpo de bombeiros locai, devendo também obter a aprovação formal do projeto junto ao
corpo de bombeiros local.

3.1.1 - O Contratado deverá entregar à CONTRATANTE os projetos básicos e executivos,
devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional
responsável, que permitam a contratação da execução das obras das instalações,

3.1.2 - Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra. Deverão
ser apresentados os seguintes produtos:

a) Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessários à
completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais a serem empregados, bem
como todos os detalhes construtivos necessários;

b) Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços equipamentos e
instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios técnicos e memoriais de cálculos
que forem necessários;

c) Orçamento detalhado dos serviços incluindo planilha orçamentaria sintética e analítica com
Composição de todos os custos unitários, sendo que deverão ser utilizados, como fonte
primária, os preços unitários do Sistema Nacional de Preços da Caixa Económica Federal
(SINAPI), subsidiariamente a tabela da Secretaria de Jníraestrutura da Estado do Ceará
(SEINFRA), sistema de orçamento de obras de Sergipe (ORSE) e coleta de preços de
mercado.

3.1.3 - Os produtos a serem entregues em cada etapa são:

a) Antcprojcto:

a.l) Levantamento "in loco" do sistema de combate a incêndio existente;

a.2) pranchas de desenho com as concepções iniciais do projeto;

a.3) relatório com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos comparativos e
benefícios. A fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração;

a.4) relatório comparativo dos sistemas (se for o caso) a serem projetados, com custos
comparativos de gastos com energia, investimento e manutenção- A fiscalização irá escolher a
opção mais viável à administração;

a.S) ART/RRT do projeto.

b} Projeto executivo:

b.l) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto;

b.2) Memorial descritivo com as especificações técnicas;

b.3) Memória de cálculo;

b-4) registro de entrega dos projetos junto ao corpo de bombeiros local para futura análise e
aprovação.

/C



Proad n$ 4,52#2018 - Contrato n2 5̂ 018

c) Regularização: i

c.l) entrega dos projetos e demais documentos aprovados pelo corpo de bombeiros;

c.2) Orçamento detalhado sintético e analítico, conforme patrão adotado pelo Contratante;

3.2 DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS:

3.2.1 ABRANGÊNCIA: Os projetos executivos e as especificações deverão contemplar
todos os elementos necessários e suficientes à implantação de sistema atualizado de combate a
incêndio no Complexo Aldeota do Contratante, compreendendo:

3.2.1.1 projetos contendo plantas baixas, cortes, perspectivas e detalhes executivos
necessários;

3.2.1.2 especificações técnicas dos equipamentos, peças e serviços de instalação;

3JS.1.3 aprovação formal dos projetos junto ao corpo de bombeiros de Fortaleza/Ce;

3.2.1.4 execução de planilha orçamentaria com descrição unitária de todos os
materiais e serviços necessários conforme premissas da resolução TRT 7° 354/2011;

3.2.1.5 nos casos de itens não enquadrados nas tabelas oficiais, deverá ser feita
coleta de preços de mercado, com pelo menos três fornecedores distintos, utilizando-se a média
aritmética de preços na planilha orçamentaria desenvolvida pelo contratado.

3.2.2 DOS CRITÉRIOS NORTEADORES DO PROJETO:

3.2.2.1 O projeto deverá pautar-se por critérios técnicos e económicos, buscando
otimizar os quesitos eficiência, eficácia, modernidade, durabilidade, facilidade operacional, custo
de implantação e de manutenção, procurando elevar tanto quando possível os quatro primeiros
parâmetros e reduzir tanto quanto possível os dois últimos parâmetros.

3.2.2.2 Para a elaboração das especificações dos equipamentos, deverá ser observado
o seguinte:

3.2.2.2.1 Não direcionar para uma única marca ou, caso seja necessário exigir
marca, justificar;

3.2.2.2.2 Especificar equipamentos que tenham assistência técnica no mercado
local, sempre visando à ampla concorrência e melhor custo-benefício.

3.2.2.3 Os projetos executivos deverão ser apresentados em CD-ROM (arquivos
digitais para o Autocaã, extensão dwg) e plotado (duas vias de cada prancha).

3.2.2.4 O autor do projeto cederá os direitos patrimoniais relativos ao projeto
concebido.

3.2.2.5 Não será permitida a subcontratação, parcial ou total, dos serviços da presente
contratação.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1 O prazo de execução será de 90 (noventa) dias corridos. Prazo contado do recebimento, pela
CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida pela Divisão de Engenharia.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS PARA RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

5.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) Provisoriamente, no ato da entrega, pelos fiscais da contratação, acompanhado da nota
fiscal, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta;
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b) Definitivamente, pelo gestor da contratação, após a verificação da conformidade
com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação,
que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.

5.2 Havendo pendências durante a vistoria realizada por ocasião do recebimento provisório, será
necessária nova comunicação escrita da CONTRATADA, após solucionadas todas as falhas
apontadas pela fiscalização.

5.3 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios de
qualidade ou disparidade com as especificações técnicas ou atribuídas pela CONTRATADA,
verificados posteriormente.

CLÁUSULA SEXTA - DA SUSTENTABILI0ADE

6.1 Devem ser aplicados os critérios de Sustentabifidade, previstos na resolução CSJT número
103/2012 e no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, 2a Edição, revisada,
atualizada e ampliada - Brasília, 2014, concernentes ao objeto a ser contratado, elaboração de
projetos de combate a incêndio nos prédios pertencentes ao Complexo Aldeota do Tribunal
Regional do Trabalho da 7a Região, devendo ser aplicadas os seguintes princípios na concepção
dos projetos:

6.1.1 Emprego de soluções construtivas que garantam maior flexibilidade na edificação de
maneira a permitir fácil adaptação às mudanças de uso do ambiente ou do usuário, no
decorrer do tempo, e evitar reformas que possam causar desperdício de material e grande
impacto ambiental decorrente da produção de entulho;

6.1.2 Emprego de materiais e equipamentos que atendam critérios de Sustentabilidade, tais
como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor
desperdício e menor impacto ambiental;

6.1.3 Prioridade para emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execução, conservação e operação das obras.

L" - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Empregar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos
encargos que lhe são confiados.

7.2. Atender ao chamado do CONTRATANTE para recebimento da Ordem de Serviço no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação, por escrito.

7.3. Iniciar a prestação dos serviços contratados imediatamente após o recebimento da ordem de
serviço.

7.4. Entregar os serviços nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste Termo.

7.5. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados,
no prazo máximo de 30 dias.

7.6. Cientificar, imediatamente e por escrito, a execução dos serviços, para que seja efetivado ô
recebimento provisório.

7.7. Fornecer os materiais, bem como a mão-de-obra necessária à execução dos serviços.

7.8. Responder pelas despesas relativas a.' encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
quaisquer outras que forem devidas e resultantes da execução dos serviços.

7.9. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na
licitação.

7.10. Responder por perdas e danos que vierem, comprovadamente, causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, em razão da ação ou omissão dolosa ou culposa de seus empregados ou prepostos.

7.11. Aceitar os acréscimos e supressões previstos na Lei 8.666/93 e Decreto 7983/13;



Proad n^ 4.52^018 - Contrato n^ 5#2Q1S

7.12. Emitir ART ou RRT (anotação de responsabilidade técnica) referente aos serviços prestados
pelo profissional;

7.13. Indicar preposto para representar a CONTRATADA, através de indicação formal antes do
início da contratação. :

7.14. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; ;

7.15. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;

_ CLÁUSULAOITAVA-DAS[OBRIGAÇÕESDO CONTRATANTE ;

8.1. Emitira Ordem de Serviço, em até 60 dias a contar da assinatura do Contrato;

8.2. Buscar, junto à Administração, todas as condições indispensáveis ao bom cumprimento das
obrigações contratuais;

8.3. Atestar a nota fiscal/fatura para efeito de medições de serviços;

8.4. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato, cabendo registrar todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das fainas, faltas ou impropriedades; •

8.5. Promover o pagamento na forma e no prazo estipulados neste termo.

CLÁUSULA NONA -SANÇÕES ADMINISTRATIVAS !

9.1. O atraso injustificado no atendimento à convocação para recebimento da Ordem de Serviço
ou na execução do contrato sujeitará o Contratado à multa de mora, no percentual de 0,2% (dois
décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor dos serviços executados intempestivamente,
limitada a 10% (dez por cento).

9.2 Se o atraso de que trata o item 9.1 ultrapassar o prazo de 15 dias, a Administração poderá
entender pela úiexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso.

9.3 Além das sanções previstas nos itens supracitados, a CONTRATADA poderá incorrer nas
seguintes penalidades:

a) ADVERTÊNCIA;

b) MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do Contrato; ;

c) MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do
Contrato, nas hipóteses de inexecução total;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no subitem anterior.

9.4 A aplicação de sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da
oportunidade de ampla defesa, cuja intimação dar-se-á na forma da lei, inclusive através àefax ou
e-mail.

9.5 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções e será
descontada da respectiva Nota Fiscal. ;

9.6 As penalidades decorrentes dos itens acima serão, obrigatoriamente, registradas, no SICAF.
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' CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

10.1 A gestão e a fiscalização da contratação caberão aos representantes da Administração
especialmente designados. Nos impedimentos e afastamentos legais deste, suas funções serão
desempenhadas por seus respectivos substitutos.

10.1.1 A Administração poderá alterar a designação dos gestores e fiscais, quando conveniente,
sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à CONTRATADA, sem necessidade de
elaboração de termo aditivo.

10.2 O gestor e fiscais designados exercerão, de forma segregada, as atribuições previstas na
Resolução TRT7 n°. 200/2014, e tudo o mais que for necessário visando o adequado
acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo ainda providenciar as medidas
necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer.

10.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos gestores e fiscais deverão
ser solicitadas, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para adoção das medidas que julgar
convenientes.

10.4 A gestão e a fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MEDIÇÕES

11.1 Os serviços serão medidos conforme as seguintes etapas:

a) 25% (vinte e cinco por cento) do valor de contrato com a execução de todos os itens
elencados na etapa de anteprojelo, conforme item 3.1.3 a;

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor de contrato com a execução de todos os itens
elencados na etapa deprojeto executivo, conforme item 3.1.3 b;

c) 50 % (cinquenta por cento) do valor de contrato com a execução de todos os itens
elencados na etapa de regularização, conforme item 3.1.3 c;

11.2 O Contratado somente deverá emitir Nota Fiscal/Fatura referente aos serviços objeto do
contrato, após o aceite formal da medição pela Divisão de Manutenção e Projetos do TRT/CE.

11.3 O pagamento das medições dos serviços, bem como o recebimento provisório do objeto,
demandará a apresentação dos seguintes documentos:

a) Ofício de apresentação de Medição;

b) Certidão conjunta relativa aos tributos federais (Dívida ativa da União e INSS);

c) Certidões que comprovem a regularidade perante as fazendas Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

12.1 Dá-se a este contrato o valor global de R$ 23.500,00 (Vinte e três mil e quinhentos reais).

12.2 No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com impostos, taxas, fretes,
contribuições e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto,
inclusive a mobilização para a execução dos serviços.

12.3 Durante a vigência deste contrato não haverá reajuste de preço, salvo por expressa
determinação legal para este ou contratos afins.
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; CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DA FORMA DE PAGAMENTO

13.1 Os pagamentos serão efetuados em parcelas correspondentes às medições, conforme a
execução dos serviços, na conta bancária fornecida pela empresa, em até 05 (cinco) dias úteis
após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, ocasião em
que este Tribunal verificará a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições
Federais e Dívida Ativa da União), com a Fazenda Estadual, com a Fazenda Municipal, com a
Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS/CEF), bem
como a regularidade trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT).

13.2 A comprovação da regularidade fiscal poderá ser obtida por este órgão através de consulta ao
SICAF ou aos sítios em que o órgão responsável pela emissão do documento disporábilizar as
informações respectivas.

13.3. A CONTRATADA deverá indicar, no corpo dá Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do
banco, agência e número da conta de titularidade da CONTRATADA onde deverá ser feito o
pagamento, via ordem bancária.

13.4 Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

13.5 Considera-se como efetivo pagamento o dia da entrega da ordem bancária na respectiva
unidade bancária.

13.6 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
CONTRATANTE, o vaíor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação das seguintes fórmulas, na forma da I.N. n° 05/2017, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:

I = (TX/100)
365

EM = IxNxVP,onde:

I = índice de atualização financeira;
TX = Percentual dá taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

: JZZI JÉàLfirasuiA^ _7~1 "J
14.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da rubrica 4490 51 -
OBRAS E INSTALAÇÕES, constante da atividade 15.108.02.122.0571.4256.0023 -
APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO- Nota de Empenho n°.
2018NE001348.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Í)A VIGÊNCIA DO CONTRATO;

15.1. O presente contrato tem vigência a contar da sua assinatura até

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

16.1. Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço global.

77J7777777çxÁu§iítSJ>^̂ ^ .
17.1 O CONTRATANTE poderá considerar rescindido o presente Contrato, de pleno direito,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA o
direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados nos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93.

7
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17.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Procedimento
Administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

17.3 - A rescisão de que trata o item 17.1, exceto quando se tratar de caso fortuito, força maior ou
razões de interesse público, acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, até o
limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

i t J
18.1 O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei
n° 8.666/93.

18.2 Qualquer modificação ou alteração no presente Contrato será formalizada mediante termo
aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto deste instrumento de Contrato,
salvo hipótese de alterações relativas à fiscalização.

18.3 Os termos aditivos são partes integrantes deste Contrato, como se nele estivessem
transcritos.

' ~. ."V_Y CLÁUSULA DÉCIMA NONA -DASDISPOSIÇÕES UNAIS

19.1 - Quaisquer requerimentos, cancelamentos, solicitações assim como a entrega do serviço
pára fins de recebimento provisório deverão ser encaminhados por escrito ao fiscal do contrato, o
qual promoverá as medidas subsequentes necessárias.

19.2 Este Contrato administrativo regula-se pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de Direito
Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de Direito Privado.

20.1 De conformidade com o disposto no art. 61, parágrafo único da Lei n° 8.666/93, o presente
Contrato será publicado na forma de extrato, no Diário Oficial da União.

21.1 Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Fortaleza - CE, como competente
para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente termo em 2 (duas) vias de igual
teor e forma para um só efeito legal.

de 2018.
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