PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO

CONTRATO N° 06/2014
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA SETIMA REGIAO E TEMPO
ENGENHARIA LTDA - EPP.
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SETIMA REGIAO, 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, NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA,
portadora do CPF n° 223.935.523-91 e RG n° 09598980 - SSP-CE, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, TEMPO ENGENHARIA LTDA - EPP, pessoa
juridica de direito privado, estabelecido na Av. Santos Dumont, 304, - sala 1206 - Aldeota CEP: 60.150-160 - Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o n° 04.219.922/0001-45, adiante
denominada CONTRATADA e aqui representada por seu socio, JOSE ROSIVAN
BARBOSA OLIVEIRA, portador do CPF n° 388.348.633-72, RG n° 14364117-872
SSP/CE, resolvem firmar o presente negocio juridico, com fundamento na Lei 10.520 de 17
de julho de 2002, no Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2.000 e alteracoes posteriores,
Decreto 5.450 de 31/05/05 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alteragoes subsequentes,
combinada com as demais normas de direito aplicaveis a especie, tendo em vista certame
licitatorio na modalidade Pregao Eletronico, sob o n° 54/2013, e no que consta do processo
administrativo n° 3.555/2013, mediante as condicSes constantes das seguintes clausulas, que
ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
O objeto da presente avenca consiste na contratacao de empresa para manutencao
predial corretiva - empreitada por preco unitario - das edificacoes utilizadas pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 7a Regiao no Estado do Ceara, referente aos services constantes do
LOTE 02 da Ata de Registro de Precos n° 49/2013, em conformidade com a Planilha
Orcamentaria, as especificagoes do Termo de Referencia e normas aplicaveis da Associacao
Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT.
CLAUSULA SEGUNDA - DO CONTRATO

2.1 Sao partes integrantes deste termo, como se aqui estivessem integralmente transcritos, os
seguintes documentos:
a) edital do Pregao Eletronico n° 54/2013 e anexos;
b) proposta apresentada pela CONTRATADA.
2.1.1. Considera-se expressamente revogado o contido na proposta apresentada pela
CONTRATADA que disponha em contrario ao estabelecido neste termo de contrato.
XAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO
3.1 O presente contrato tera vigencia a partir da sua assinatura ate -13> / Vi% /
AUSULA QUARTA - DA ESPECIFICACAO DO SERVICO E DO REGIME DE
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4.1. Todas as especificacoes tecnicas referentes aos services encontram-se nos seguintes
documentos anexos ao Termo de Referenda:
a) Especificacoes Tecnicas de Materiais e Services;
b) Planilhas Orcamentarias e Composicoes de Precos;
c) Cronograma Fisico-Financeiro Generico por Ocorrencia;
d) Modelo de planilha de composicao dos Encargos Sociais incidentes sobre mao-de-obra
horista;
e) Modelo de planilha de composicao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI);
f) Modelo padronizado de Diario de Obras e EPI.
4.2. Os services serao realizados por execucao indireta em regime de empreitada por preco
unitario.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS
5.1
O prazo fixado para execucao dos services individuals (Ocorrencias) sera definido
pela FISCALIZACAO, segundo o criterio estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro
Generico (anexo III do Termo de Referenda). Entretanto a CONTRATADA podera, mediante
solicitacao escrita e a exclusive criterio da Administracao do TRT T Regiao, ter o prazo
prorrogado, ficando estabelecido que:
5.1.1 Caso se veja impossibilitado de cumprir o prazo estipulado para a execucao dos
services, a CONTRATADA devera apresentar ao TRT T Regiao, em ate 05 (cinco) dias
antes da data de vencimento inicialmente fixada, pedido de prorrogacao acompanhado de
justificativa escrita e devidamente fundamentada.
5.1.2 O- pedido de prorrogacao devera ser encaminhado a Divisao de Engenharia - DE,
localizada no 1° Andar do Anexo II do TRT 7a Regiao, na Rua Vicente Leite, n° 1281 Aldeota - Fortaleza / CE- ficando a criterio do titular daquela unidade acolher ou nao o
requerimento da licitante contratada, que uma vez acolhido, sera encaminhado para
ADMINISTRACAO GERAL para analise e, se for o caso, posterior aprovagao da
prorrogacao.
5.1.3 Em caso de deferimento do pedido de prorrogacao do prazo de execucao dos services,
este sera determinado pela ADMINISTRACAO GERAL.
5.2
Vencido o prazo inicial ou da eventual prorrogacao, sem que os servicos tenham sido
executados, caracterizar-se-a o descumprimento da obrigacao pactuada e, por conseguinte,
ficara a CONTRATADA sujeita as penalidades previstas neste termo.

CLAUSULA SEXTA - DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVINGS
6.1 A prestacao de services sera realizada nas unidades abaixo relacionadas:
LOTE 01 - REGIAO DA CAPITAL - Sede em Fortaleza
- Edificio SEDE do Tribunal Regional do Trabalho da T Regiao, situado na Av. Santos
Dumont N° 3384 - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP 60.150-152;
- Ediffcio ANEXO I do Tribunal Regional do Trabalho da T Regiao, situado na Av.
Desembargador Leite Albuquerque, N° 1077 - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP 60.150-150;
- Edificio ANEXO II do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Regiao, situado na Rua Vicente
Leite, N° 1281 -Aldeota - Fortaleza/CE - CEP 60.170-150;
- Edificio Forum Autran Nunes, situado na Av. Duque de Caxias N° 1150 - Centro Fortaleza/CE - CEP 60.035- 111;
- Edificio Anexo I Forum Autran Nunes, situado na Av. Tristao Goncalves, N° 940 - Centro Fortaleza/CE - CEP 60.015-000;
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- Edificio Anexo II Forum Autran Nunes, situado na Av. Tristao Goncalves, N°s 898, 908, 912
e 920 - Centro - Fortaleza/CE - CEP 60.015-000;
- Vara do Trabalho de Caucaia - Rua Contorno Sul, S/N - Planalto Caucaia - Caucaia/CE CEP 61.605-490 - Distancia Fortaleza: 17,25Km (Fonte DER/CE);
- Vara do Trabalho de Maracanau - Rua Luiz Gonzaga Honorio de Abreu, N° 80 - Parque
Antonio Justa - Maracanau/CE - CEP 61.901-000 - Distancia Fortaleza: 24,15Km (Fonte
DER/CE);
y

- Vara do Trabalho de Pacajus - Av. Vice-Prefeito Expedite Chaves Cavalcante, S/N - Cruz
das Almas - Pacajus/CE - CEP 62.870-000 - Distancia Fortaleza: 50-,68Km (Fonte DER/CE);
- Posto Avancado da Vara do Trabalho de Maranguape - Rua Coronel Antonio Botelho, S/N Centro - Maranguape/CE - CEP 61.940-000 - Distancia de Fortaleza: 27,16Km (Fonte
DER/CE)
- Vara do Trabalho de Eusebio - Rua Demerval Carneiro, N° 115 - Centro - Eusebio/CE CEP 61.760-970 - Distancia de Fortaleza: 24,39Km (Fonte DRE/CE)
- Vara do Trabalho de Baturite - Rua Major Pedro Catao, N° 450 - Mondego - Baturite / CE CEP 62.760-000 - Distancia de Fortaleza: 94,20Km (Fonte DER/CE);
- Vara do Trabalho de Aracati - Rua Coronel Alexanzito, N° 503 - Centro - Aracati/CE - CEP
62.800-000 - Distancia de Fortaleza: 143,68Km (Fonte DER/CE)
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LOTE 02 - REGIAO DO CARIRI - Sede em Juazeiro do Norte
- Vara do Trabalho de Juazeiro do Norte - Rua Jose Marrocos, S/N - Santa Teresa - Juazeiro
do Norte / CE - CEP 63.050-240;
- Vara do Trabalho de Crato - Av. Perimetral Dom Francisco, S/N - Sao Miguel - Crato/CE CEP 63.122-375 - Distdncia Juazeiro do Norte:15,74Km (Fonte DER/CE);
- Vara do Trabalho do Iguatu - Rua Jose de Alencar, S/N - Bugi - Iguatu / CE - CEP 63.500000 - Distdncia Juazeiro do Norte: 154,78Km (Fonte DER/CE);
LOTE 03 - REGIAO CENTRAL - Sede em Quixada
- Vara do Trabalho de Quixada - Rua Tenente Cravo, N° 775 - Campo Velho - Quixada / CE
-CEP 63.900-000;
- Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte - Rua Candido Olimpio de Freitas, N° 1655 Centre - CEP 62.930-000 - Distdncia Quixada: 128,14Km (Fonte DER/CE);
LOTE 04 - REGIAO NORTE - Sede em Sobral
- Vara do Trabalho de Sobral - Av. Lucia Saboia, N° 500 - Centre - Sobral / CE - CEP
62.010-830;
- Vara do Trabalho de Tiangua - Rua Manoel da Rocha Teixeira, S/N - Planalto - Tiangua /
CE - CEP 62.320-000 - Distdncia Sobral: 90,26Km (Fonte DER/CE);
- Vara do Trabalho de Crateus - Rua Hermmio Bezerra, N° 801 - Planalto CE 075 - Crateus /
CE - CEP 63.700-000 - Distdncia Sobral: 223,08Km (Fonte DER/CE);
CLAUSULA SETIMA - BO SISTEMA DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS
7.1
Para cada necessidade de manutencao corretiva, o TRT T Regiao abrira uma
OCORRENCIA - tendo como base a planilha orcamentaria, oriunda dos levantamentos
necessaries feitos pela FISCALIZACAO e os pregos unitarios da Ata de Registro de Precos
- contendo ainda a descricao do que deve ser executado e o prazo para que a
CONTRATADA realize os services solicitados.
7.2
A CONTRATADA devera atender a toda e qualquer solicitacao do TRT 7a Regiao,
para realizacao de manutencoes corretivas, que se encontram previstas nas planilhas
orcamentarias.
7.3
Em ate 5 (cinco) dias apos o recebimento da NOTA DE EMPENHO (para
Ocorrencias ate o valor de R$ 50.000,00) ou da ASSINATURA DO CONTRATO (para
Ocorrencias com valores acima de R$ 50.000,00), a CONTRATADA devera apresentar ao
FISCAL DO CONTRATO a documentagao a seguir relacionada:
a. A relagao de funcionarios que executarao os services, acompanhada do respective
numero de documento de identificacao;
b. Copia das Carteiras de Trabalho de todos os funcionarios supracitados;

c. Copia dos Atestados de Saiide Ocupacional de todos os empregados supracitados;
d. Entregar a ART referente aos servigos contratados, devidamente registrados no
CREA;
e. Cronograma de execugao dos servigos ajustado as tecnicas a serem empregadas pela
CONTRATADA e o respective Diagrama de Gantt.
7.4
Em ate 20 (vinte) dias do prazo previsto no item 7.3, a Administracao devera emitir a
ORDEM DE SERVING e efetuar o chamamento a CONTRATADA para o seu
recebimento. Cada OCORRENCIA devera center os services a serem realizados, cujo
produto dos quantitativos levantados pela FISCALIZACAO pelos precos unitarios da Ata de
Registro de Precos, totalize um valor nao inferior a importancia de R$ 10.000,00 (Dez mil
reais) para cada OCORRENCIA, limitando a emissao de uma ORDEM DE SERVICO
para valores inferiores a essa quantia.
7.4.1 O chamamento da contratada para recebimento da ORDEM DE SERVICO podera
ser efetuado, por escrito, via correio, fax ou e-mail, ficando a CONTRATADA
responsavel pela consulta periodica ao enderego informado, tendo em vista que os
prazos para atendimento das demandas serao contados a partir do recebimento da
Ordem de Servigo.
7.5
Para cada ORDEM DE SERVICO, sera emitida uma NOTA DE EMPENHO, sendo
obrigatorio o termo de contrato para ORDENS DE SERVICO com valores acima de R$
50.000,00 (cinqiienta mil reais).
7.6
A CONTRATADA tera ate 02 (dois) dias uteis para o recebimento da ORDEM DE
SERVICO, a contar do chamamento.
7.7
A CONTRATADA devera fazer a movimentagao de moveis e equipamentos,
eventuais desmontagens e remontagens de moveis, quando for necessario a desobstrugao do
local onde serao realizados os trabalhos, bem como devera realizar o reposicionamento dos
moveis e equipamentos no local, imediatamente apos a conclusao dos servigos, seguindo-se
limpeza do local, sem que isso implique acrescimo nos pregos contratados.
7.8 • Na execugao devem ser observadas as especificagoes gerais e as indicagoes do
relatorio memorial descritivo, as prescrigoes ambientais, e ainda as normas brasileiras da
ABNT aplicaveis.
7.9
Eventuais citagoes de marcas ou modelos devem ser entendidos apenas como
orientagao do tipo e padrao de qualidade do produto que se deseja fornecido.
7.10
O contratado podera subcontratar, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, os servigos de execugao de aplicagao de pisos vinilicos, retirada de entulho em
conteineres, servigos de solda ou execugao de grades metalicas.
7.10.1 O limite maximo a ser subcontratado nao podera ser superior a 30% do valor
contratado.
CLAUSULA OITAVA - DAS DESPESAS COM DESLOCAMENT0
8.1 Para execugao dos servigos dentro dos limites de cada lote serao remuneradas atraves da
formula do Institute Brasileiro de Avaliagoes e Pericias de Engenharia do Maranhao
(IBAPE/MA):
VD = 0,40 x D x Pgc,
Onde:
VD = Valor page a titulo de deslocamento, em reais (R$);
.—
L
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D = Distancia entre a sede do lote e o local de prestacao dos services (considerando percurso
de ida e volta), em quilometros (Km) para atendimento exclusivamente uma unica vez para
cada Ocorrencia;
Pgc = Preco do litro da gasolina, em R$ (sendo considerado o valor estabelecido no Insumo
4222 - SINAPI/CEF -Mes/ano - FORTALEZA/CE - Gasolina Comum em R$).
8.2 Serao pagos apenas os deslocamentos, no trajeto ida e volta, cuja quilometragem
percorrida (ida e volta) exceda a 100 (cem) Km (ex: deslocamento de 150 Km - serao pagos
apenas 50 Km). Seguem abaixo as distancias entre as cidades e suas respectivas sede:
De Fortaleza para Caucaia - 17,25Km (Fonte DER/CE)
De Fortaleza para Maracanau - 24,15Km (Fonte DER/CE)
De Fortaleza para Pacajus - 50,68Km (Fonte DER/CE)
De Fortaleza para Maranguape - 27,16Km (Fonte DER/CE)
De Fortaleza para Eusebio - 24,39Km (Fonte DER/CE)
De Fortaleza para Baturite - 94,20Km (Fonte DER/CE)
De Fortaleza para Aracati - 143,68Km (Fonte DER/CE)
De Juazeiro do Norte para Crato - 15,74Km (Fonte DER/CE)
De Juazeiro do Norte para Iguatu - 154,78Km (Fonte DER/CE)
De Quixada para Limoeiro do Norte - 128,14Km (Fonte DER/CE)
De Sobral para Tiangua - 90,26Km (Fonte DER/CE)
De Sobral para Crateus - 223,08Km (Fonte DER/CE)
8.3 Para efeito deste termo, independente do local da sede da empresa Contratada, e
considerado como sede de cada lote as cidades a seguir, que servirao de referenda para o
Calculo do Deslocamento para atendimento das ocorrencias:
Lote 01- Fortaleza / CE
Lote 02 - Juazeiro do Norte / CE
Lote 03 - Quixada / CE
Lote 04 - Sobral / CE •
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CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DOS SERVICOS EXECUTADOS
9.1 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiencia dos
services que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizacao de ditos trabalhos.
9.2 Sem detrimento ao disposto no artigo 618 do Codigo Civil, entende-se que o prazo de
garantia dos servigos prestados, devera seguir as garantias e recomendacoes da Norma
Brasileira da ABNT - NBR 14037 - Manual de operacao, uso e manutencao das edificacoes.
CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO
10.1 Cabera a fiscalizacao do contrato ao Diretor da Divisao de Engenharia, Gustavo Daniel
Gesteira Monteiro auxiliado pelo Diretor da Vara de Trabalho objeto da OCORRENCIA

(FISCAL LOCAL). Nos impedimentos e afastamentos legais deste, suas funcoes serao
desempenhadas pelo seu substitute automatico -John Kennedy Viana de Araujo.
10.2 A Administracao podera designar outro fiscal, quando conveniente, sendo consignado
formalmente nos autos e comunicado a CONTRATADA, sem necessidade de elaboracao de
termo aditivo.
10.3 Ao fiscal do contrato competira administrar a execucao do mesmo, atestar a respectiva
Nota Fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessarias as
solugoes de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer. .As decisoes e
providencias que ultrapassarem a competencia da fiscalizaijao deverao ser solicitadas pelo
Fiscal do contrato, em tempo oportuno, a Diretoria competente, para a adocao das medidas
que julgar convenientes.
10.4 A acao de fiscalizacao nao exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
10.5 As informacoes e os esclarecimentos solicitados pela contratada poderao ser obtidos
atraves dos telefones (85) 3388-9453 ou (85) 3388-9465.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICO
11.1 O objeto da presente contratacao sera recebido:
a) provisoriamente, imediatamente apes a conclusao, acompanhada da Nota Fiscal;
b) definitivamente, em ate 03 (tres) dias uteis do recebimento provisorio, para os
pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassam o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/93, e em ate 08 (oito) dias uteis para os pagamentos que
ultrapassam este limite. Neste prazo sera verificada a quantidade e conformidade do bem
entregue com as especificacoes tecnicas estabelecidas neste termo.
11.2 Nao serao admitidos, para efeito de recebimento, services que estejam em desacordo ou
conflitantes com quaisquer especificacoes prescritas no Termo de Referenda ou normas
aplicaveis da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT.
11.3 Se, apos o recebimento, constatar-se que os services executados foram entregues em
desacordo com a correspondente planilha orcamentaria, fora das especificacoes fixadas ou
incompletos, a CONTRATADA devera efetuar as correcoes em ate 5 (cinco) dias uteis, a
contar do recebimento da notificacao, por escrito, sem prejuizo das penalidades previstas
neste termo.
11.4 O recebimento dos services pela FISCALIZACAO, objeto deste termo, nao exclui a
responsabilidade da CONTRATADA quanto aos vicios ocultos, ou seja, so manifestados
quando da sua normal utilizacao pelo TRT T Regiao, nos termos do Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078/90).
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA tera, dentre outras previstas nos instrumentos legais, as seguintes
obrigacoes:
y

"
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12.1 Empregar todo o empenho e dedicacao necessaries ao fiel e adequado cumprimento
dos encargos que Ihe sao confiados;
12.2 Atender ao chamado do CONTRATANTE para recebimento da OCORRENCIA em
ate 02 (dois) dias uteis a contar do recebimento da NOTA DE EMPENHO;

12.3 Apresentar ao FISCAL DO CONTRATO a documentacao a relacionada no item 7.3,
em ate 5 (cinco) dias apos o recebimento da OCORRENCIA, para liberacao da ORDEM DE
SERVICO.
12.4 No ato da assinatura do contrato, deverao ser informados: e-mail, telefones fixo e
celular do Responsavel Tecnico da CONTRATADA, disponivel para atendimento dentro do
horario comercial (7:30 as 17:30h) nos dias uteis da semana.
12.4.1 Qualquer alteracao nesses numeros devera ser previamente comunicada ao TRT T
Regiao, a Divisao de Engenharia e aos fiscais do contrato, com a antecedencia
necessaria a evitar que haja descontinuidade de comunicacao do Responsavel Tecnico
com este Tribunal.
12.5 E condicao para iniciar os services o recebimento da "Ordem de Service",
devidamente preenchida a assinada pelo Fiscal do Contrato.
12.6 Manter, durante toda a execucao do contrato, no local de trabalho, Diario de
Obra/Livro de Ocorrencias para os registros cabiveis, em tres vias.
12.7 A ausencia do Diario de Obra no local dos services (ou de folhas para anotacao)
configurara inexecucao contratual e sujeitara a CONTRATADA a penalidade.
12.7.1 Devera ser utilizado como folha padronizada do Diario de Obra o modelo
disponibilizado (Anexo VI do Termo de Referenda). O arquivo em formato Excel,
original para impressao sera disponibilizado pela FISCALIZACAO.
12.8 Manter, durante toda a execucao do contrato, no local da obra, no mfnimo, uma via
completa de todo o Termo de Referenda e seus Anexos para corisulta, para o rapido
saneamento das duvidas da mao de obra envolvida.
12.9 Entregar os services nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos no Termo de
Referenda e seus Anexos;
12.10 Cientificar, imediatamente por escrito, a execucao dos services, para que seja
efetivado o recebimento provisorio;
12.11 Responder por perdas e danos que vierem, comprovadamente, causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, em razao da agao ou omissao dolosa ou culposa de seus
empregados ou prepostos;
12.12 Fornecer os materials e/ou equipamentos, bem como mao-de-obra necessaria a
execucao dos services;
12.13 ' Fornecer equipamentos de seguranca aos seus funcionarios, conforme a funcao de
cada um, bem como todas as ferramentas e equipamentos necessaries, inclusive andaimes. O
descumprimento desta exigencia implicara na aplicacao da sancao cabivel.
12.14 Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condicoes de habilitacao
exigidas na licitacao;
12.15 Nao executar, sem devida autorizagao, por escrito, pelo- fiscal do contrato, os services
decorrentes de fatores nao previstos ou somente evidenciados durante o transcorrer dos
mesmos;
12.16 Responsabilizar-se pela guarda do material utilizado na execugao dos services, nao
recaindo sobre o CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por perdas, danos, extravios
etc.;
12.17 Aceitar os acrescimos ou supressoes sobre o objeto do Contrato, nos limites da Lei n°
8.666/93;
12.18 Absorver, na execucao das obras, os egresses do sistema carcerario, e de cumpridores
de medidas e penas alternativas, ao menos na seguinte proporcao:

1 - 5 % (cinco por cento) das vagas, quando da contratacao de 20 (vinte) ou mais
trabalhadores;
11-01 (uma) vaga quando da contratagao de 06 (seis) a 19(dezenove) trabalhadores,
facultada a disponibilizacao de vaga para contratacSes de ate 5 trabalhadores.
12.19 Promover, durante a Jornada de trabalho de todos os empregados disponibilizados para
a prestacao dos services, a capacitagao sobre Saude e Seguranca do Trabalho, com enfase na
prevencao de acidentes, com carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, nos termos da
Resolucao numero 98, de 22/04/2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho;
12.20 Aplicar, no que couber, os criterios de sustentabilidade previstos na resolucao CSJT
numero 103/2012.
12.21 Realizar os services em dias e horarios que nao paralisem ou prejudiquem o
andamento normal das atividades do TRT 7a Regiao, a menos que expressamente autorizado
pelo Tribunal;
12.22 Apresentar os desenhos "as-built", em ate 10(dez) dias a contar do _ recebimento
provisorio do service, quando realizadas alteracoes em qualquer elemento significative na
planta baixa da edificagao, inclusive instalacoes prediais come posigao de pontos eletricos,
condicao indispensavel para o pagamento dos services executados;
12.23 Entregar e manter o local destinado a realizacao dos services devidamente limpo, com
retirada diaria de entulho, livre de residues e com os reparos necessarios, sem que isso
implique acrescimo nos precos contratados;
12.24 Entregar ao TRT 7a REGIAO materials retirados e removidos em bom estado de
conservagao apos a remocao, que poderao ser reutilizados, a criterio do TRT, devendo ser
transportados pela CONTRATADA para o local indicado pelo Tribunal, sem que isso
implique acrescimo nos precos contratados;
12.25 Transportar e dar destinacao adequada a materials inserviveis, provenientes de
descarte, demolicoes, etc., sem que isso implique acrescimo nos precos contratados;
12.26 Instalar, quando necessario, tapumes de material adequado (tela, madeira, etc),
delimitando o local onde serao realizados os trabalhos, sem que isso implique acrescimo nos
precos contratados;
12.27 Proteger o mobiliario e equipamentos existentes no local de realizacao dos services
com lonas e outros materials adequados, presos e vedados com fitas adesivas e cordas, de
forma a se evitar danos e sujeiras, sem que isso implique acrescimo nos precos contratados;
12.28 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
quaisquer outras que forem devidas e resultantes da execucao dos services objeto da
contratacao, tais como: materials, salaries; seguros de acidentes; hospedagens; taxas,
impostos e contribuigoes previdenciarias; indenizagoes; vale-refeigao; vale-transporte ou
custos com viagem, encargos trabalhistas, comerciais e outras que porventura venham a ser
criadas e exigidas pelo Governo, isentando o CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade solidaria ou subsidiaria;
12.29 Encarregar-se, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipoteses,
sem qualquer onus para o CONTRATANTE, dos servigos, objeto deste termo, que serao
prestados nos locals compreendidos em cada lote e durante o horario normal do expediente
comercial da CONTRATADA ou conforme solicitagao/autorizagao da FISCALIZACAO;
12.30 Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a seguranga e medicina do trabalho,
e diligenciar para que os seus empregados e os de seus possiveis subcontratados trabalhem
com Equipamentos de Protegao Individual (EPI). O CONTRATANTE podera paralisar os
servigos, enquanto tais empregados nao estiverem protegidos. O onus da paralisagao correra
por conta da CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais;

12.31 Comunicar ao CONTRATANTE a conclusao dos services, a fim de que o mesmo
possa efetuar a vistoria. Concluida a vistoria, a CONTRATADA sera notificada para que
corrija as irregularidades constatadas, se for o caso;
12.32 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste termo, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes
da execucao, ou de materials empregados, sendo, ainda, responsavel pelos danos causados
diretamente a Administragao ou a terceiros;
12.33 Responsabilizar-se pela exatidao do service, inclusive dos trabalhos eventualmente
subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas e nos prazos
determinados, de comum acordo com o CONTRATANTE, todos os erros, vicios e falhas
comprovadas nos trabalhos apresentados, mesmo apos a execucao final do service.
12.34 Todos os residues gerados durante o service deverao ser dispostos em lugar adequado,
aterro sanitario ou local previamente indicado pela Prefeitura, em atendimento a Resolucao
CONAMA n° 307 de 05/07/2002 que trata da Gestao de Residues da Construcao Civil.
tt CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
13.1 Proporcionar a CONTRATADA todas as condicoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes desta Contratacao;
13.2 Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condicoes estabelecidas
, neste termo;
13.3 Designar FISCAL para acompanhar e fiscalizar o contrato;
13.4 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;
13.5 Buscar, junto a Administracao, todas as condicoes indispensaveis ao bom
cumprimento das obrigacoes contratuais;
13.6 Viabilizar os aditivos contratuais quando necessario. Somente serao incluidos em
aditivos acrescimos de services, devidamente comprovados, atraves da apresentacao de
relatorio circunstanciado e documentacao As Built, quando necessario;
13.7 Acompanhar e fiscalizar a perfeita execucao do contrato, cabendo registrar todas as
ocorrencias relacionadas com a execucao do contrato, determinando o que for necessario,
a regularizacao das falhas, faltas ou impropriedades;
13.8 Disponibilizar local seguro para guarda de materiais objeto da presente contratacao.
CLAUSULA DECIMA QUART A - DO VALOR DO CONTRATO E SEU REAJUSTE
14.1 Da-se a este Contrato o valor global de R$ 105.035,80 (Cento e cinco mil trinta e cinco
reals e oitenta centavos), referente aos services constantes do LOTE 02 da Ata de Registro
de Precos n° 49/2013, em conformidade com a Planilha Orcamentaria.
14.2 No preco ofertado estao incluidas todas as despesas necessarias a perfeita execucao dos
services, incluindo-se os deslocamentos necessaries a sua execucao.
14.3 Durante a vigencia deste Contrato nao havera reajuste de precos, salvo por expressa
determinacao legal para este ou contratos afins.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
15.1 Os pagamentos serao efetuados, em parcelas correspondentes as medicoes, conforme a
execugao de eventos, na conta bancaria fornecida pela empresa, em ate 05 (cinco) dias uteis
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apos a apresentagao da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato,
ocasiao em que este Tribunal verificara a regularidade com a Fazenda Federal (Tributes e
Contribuigoes Federals e Dfvida Ativa da Uniao), com a Fazenda Estadual (para o caso de
fornecimento de bens) e/ou Municipal (para o caso de prestacao de services), com a
Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), bem
como a regularidade trabalhista, mediante Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas
(CNDT).
15.2 O pagamento sera por OCORRENCIA.
15.3 Caso se verifique erro na fatura, esta nao sera atestada ate sua retificacao pela
CONTRATADA.
15.4 O pagamento da primeira medicao de services, bem como o recebimento do objeto do
contrato, estara condicionado a apresentagao dos seguintes documentos:
• Atestados de saiide ocupacional (ASO) de todos os profissionais envolvidos nos
servigos;
• , Boletim de Medicao;
• Relagao mensal com o nome, RG, CPF e fungao do pessoal executante dos
services;
• Certidao negativa de debitos federals;
• Certidao negativa de debitos estaduais;
• Certidao negativa de debitos municipals;
• Certidao negativa da dfvida da uniao;
• Certidao negativa de debitos do INSS;
• Certidao negativa de debitos trabalhistas;
• Relatorio de Andamento da Obra/Servico de Engenharia contendo: Fotografias dos
itens executados; Cronograma ffsico (Diagrama de Gantt) atualizado dos services,
bem como, a justificativa para os eventuais atrasos;
15.5 O pagamento das medicoes de services intermediarias estara condicionado a
apresentagao dos seguintes documentos:
• Boletim de Medigao;
• Relagao mensal com o nome, RG, CPF e fungao do pessoal executante do service;
• Certidao negativa de debitos federals;
• Certidao negativa de debitos estaduais;
• Certidao negativa de debitos municipals;
• Certidao negativa da dfvida da Uniao;
• Certidao negativa de debitos do INSS;
• Certidao negativa de debitos trabalhistas;
• Relatorio de Andamento da Obra/Servico de Engenharia contendo: Fotografias dos
itens executados; Cronograma fisico (diagrama de Gantt) atualizado dos servigos,
bem como a justificativa para os eventuais atrasos;
15.6 O pagamento da ultima medicao de services, bem como o recebimento provisorio do
objeto, estara condicionado a apresentacao dos seguintes documentos:
• - Boletim de Medigao;
• - Relacao mensal com o nome, RG, CPF e fungao do pessoal executante do servigo;
• - Certidao negativa de debitos federals;
• - Certidao negativa de debitos estaduais;
• - Certidao negativa de debitos municipals;
• - Certidao negativa da dfvida da Uniao;
• - Certidao negativa de debitos do INSS;

• - Certidao negativa de debitos trabalhistas;
• - Relatorio de Encerramento da Obra/Servigo de Engenharia contendo: Fotografias
dos itens executados; Cronograma fisico (diagrama de Gantt) atualizado dos
services, bem como a justificativa para os eventuais atrasos;
•

Relatorio de Acidentes de Trabalho sintetizado contendo todas as CAT's (Comunicacoes de
Acidente de Trabalho}, quando houver, em anexo.

15.7 As faturas deverao ser entregues na sede do TRT T REGIAO, na Divisao de Engenharia
- DE, localizada no 1° Andar do Anexo II do TRT 7a REGIAO, na Rua Vicente Leite, n° 1281
- Aldeota - Fortaleza / CE.
15.8 A CONTRATADA devera indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o numero e nome do
banco, agenda e numero da conta de titularidade da contratada onde devera ser feito o
pagamento, via ordem bancaria. .
15.9 Considera-se como efetivo pagamento o dia da entrega da ordem bancaria na respectiva
unidade bancaria.
15.10 Nos casos de atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, os encargos moratorios devidos pela Contratante, entre a data limite
para pagamento e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal, sao calculados, na
forma do art. 36, §4° da Instrucao Normativa n° 02/08 do MPOG, por meio da aplicacao da
seguinte formula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
I = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
1 = 1/365
I = 6/100
1 = 0,00016438
365
Em que i - taxa percentual anual no valor de 6%, capitalizada diariamente em regime de juros
simples.
VP = Valor da parcel a em atraso.
BBI CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
16.1 As despesas decorrentes da execucao deste contrato correrao a conta da rubrica 3390 39,
constante da Atividade 15.108.02.122.0571.4256.0023. Nota de Empenho n° 2014NE000126.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS SANCOES ADMNISTRATIVAS

i

17.1. O Contratado ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao, e sera descredenciado
do SICAF, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas e das demais
cominacoes legais se praticar alguma das seguintes acoes:
a) apresentar documentacao falsa;
b) deixar de entregar documentacao exigida no contrato;
c) falhar ou fraudar na execugao do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucao do objeto do contrato;
e) comportar-se de modo inidoneo;
f) fizer declaracao falsa;
g) cometer fraude fiscal.
17.2. As penalidades decorrentes do item supra serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
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17.3 O atraso injustificado no atendimento a convocac.ao para recebimento da Ordem de
Servi£o, na execugao do contrato ou na apresentac3o da garantia contratual, sujeitara o
Contratado a multa de niora, no percentual de 0,1% (um decimo por cento) ao dia, calculada
sobre o valor do contrato;
17.4 Alem das sancoes previstas nos itens 17.1 e 17.3, a contratada podera incorrer nas
seguintes penalidades:
a. ADVERTENCIA;
b. MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, na hipotese de inexecucao parcial do Contrato por culpa da Contratada;
c. MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do
Contrato, nas hipoteses de inexecuc.ao total;
d. MULTA, no percentual de 1% (um por cento), calculada sobre o valor total do contrato,
para os demais casos de descumprimento contratual;
17.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc.6es.
17.6 A aplicacao de sancoes previstas neste instrumento sera sempre precedida da concessao
da oportunidade de ampla defesa, cuja intimagao dar-se-a na forma da lei, inclusive atraves de
fax ou e-mail.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO
18.1 O CONTRATANTE podera considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito,
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, sem que assista a
CONTRATADA o direito a qualquer indenizacao, nos casos e formas fixados na Lei
8.666/93.
CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES FIN MS
19.1 Qualquer modificac.ao ou alterac.ao no presente contrato sera formalizada mediante termo
aditivo, a excec.ao do disposto no item 10.2, objetivando atender aos interesses das partes e ao
objeto deste instrumento de Contrato.
19.2 Quaisquer requerimentos, cancelamentos e solicitacoes de qualquer natureza que deseje a
Contratada formalizar, deverao ser encaminhadas ao Setor Gerenciador do Contrato, o qual
promovera as medidas subseqiientes necessarias.

20.1 De conformidade com o disposto no art. 61, par. unico da Lei 8.666/93, o presente
contrato sera publicado na forma de extrato, no Diario Oficial da Uniao.

:LAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1 E competente o foro da Justica Federal, Secao Judiciaria do Estado do Ceara, com
exclusao de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litigios oriundos do
presente contrato.
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E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o
presente, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus legais e juridicos
efeitos.
Fortaleza, WtM de

de 2014.

\

JEIARA SAO THIAGO CYSNETROTA
DIRETORA-GERAL DO TRT T REGIAO
CONTRATANTE

JOSE ROSIVAN BARBOSA OLIVEIRA
TEMPO ENGENHAJUA LTDA - EPP
CQNTRATADA
\)
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