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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE ENGENHARIA Nº 14/2020, QUE FAZEM ENTRE SI 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ E A 

EMPRESA K8.COM ENGENHARIA E SERVIÇOS 

EIRELI 

A Autarquia, por intermédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, 

com sede na Rua Pereira de Almeida, 88, Praça da Bandeira, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.952.708/0001-04, neste ato representado pelo Magnifico Reitor 

RAFAEL BARRETO ALMADA, nomeado pelo Decreto de 19 de abril de 2018, publicada no D.O.U. de 

20 de abril de 2018, seção 2, página 1, portador da matrícula funcional nº 2566347, doravante 

denominada CONTRATANTE, e a empresa K8.COM ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI inscrito(a) 

no CNPJ/MF sob o nº 20.419.850/0001-36, sediada na Avenida Ernani do Amaral Peixoto n° 300 – sala 

706 – Centro – Niterói – RJ, CEP n° 24024-076 doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr. ROBERTO KELIS JUNIOR, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

2000100073, expedida pelo CREA/RJ, e CPF nº 053.446.417-37, tendo em vista o que consta no 

Processo nº 23830.000077/2020-58 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, do 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 

de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Regime Diferenciado 

da Contratação, RDC nº 01/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia, que será 

prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se 

encontram anexos ao Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no preâmbulo 

acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. A vigência deste Termo de Contrato nº 14/2020 será iniciada na assinatura do contrato, cujas 

etapas observarão o cronograma fixado no Termo de Referência.  

2.2. O prazo de vigência deste contrato é de 190 (cento e noventa) dias, contados a partir do marco 

supra referido. A execução dos serviços será iniciada a partir da entrega da Ordem de Serviço para a 

contratada que deverá ocorrer após 15(quinze) dias da assinatura deste Termo de Contrato nº 14/2020   

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente 

adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade 

competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo 

administrativo.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. O valor da contratação é de R$ 145.900,00 para a empresa K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS 

EIRELI, e para a subcontratada, empresa WALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI o valor de 

22.000,00, totalizando para o item 1 o valor de R$ 167.900,00. 



 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

______________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Contrato: Serviços comuns de engenharia provenientes de pregão presencial/eletrônico 
Atualização: Julho/2020 

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

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

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

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

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

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

a partir mês-base / data-base do orçamento constante do Edital e seus anexos, pela variação do índice 

INCC ou outro que vier a substituí-lo. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 158157/26433   

Fonte: 8188000000 

Programa de Trabalho: 12363501220RL7012  

Elemento de Despesa: 449051  

PI: L0000P0100N 

Nota de Empenho: 2020NE800496 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas 

da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.  

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

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

definidos no Edital e Termo de Referência, e ainda: 

5.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar devidamente acompanhada das respectivas 

comprovações de regularidade para com os encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais; 

5.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovação do pagamento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTS pela 

contratada relativas aos empregados que tenham participado da execução dos serviços 

contratados;  

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

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

Termo de Referência, e ainda: 

6.2. A garantia, em valor correspondente a cinco por cento do valor do contrato, limitada ao equivalente 

a dois meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada, que venham a participar 

da execução dos serviços contratados, somente será liberada ante a comprovação de que a contratada 

pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação no prazo de até noventa dias, contados 

da data de encerramento do contrato, conforme estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 

2018, observada a legislação que rege a matéria. 

6.2.1. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados 

serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do 

contrato de trabalho 
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6.3. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante 

poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao 

contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da 

realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos da alínea "j do 

item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

6.4. A CONTRATADA terá o prazo de 10(dez) após a assinatura deste Termo de Contrato para a 

prestação da garantia no valor de R$ 8.395,00 (oito mil, trezentos e noventa e cinco reais), na 

modalidade de seguro garantia correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, observadas 

as condições previstas no Edital. 

6.5. O regime jurídico da garantia é aquele previsto em edital. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

7.1. O regime de execução do presente contrato é a empreitada por preço global. 

7.2. A fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE está prevista no Termo de Referência, anexo 

do Edital. 

8.  CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital, e ainda: 

8.2. As obrigações da Contratante são as estabelecidas no Termo de Referência, e ainda:  

8.2.1. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados que efetivamente participarem 

da execução do contrato, especialmente:  

8.2.1.1. Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 

décimo terceiro salário; 

8.2.1.2. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem 

como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

8.2.1.3. Aos depósitos do FGTS; e 

8.2.1.4. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

dispensados até a data da extinção do contrato. 

8.2.2. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança 

e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da Contratada são estabelecidas no Termo de Referência, e ainda: 

9.2. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.2.1. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE; 
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9.2.1.1. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições 

contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria 

não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores 

ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os 

insumos relacionados ao exercício da atividade. 

9.2.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do Contrato, conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1° e 2°, da Lei n.º 

8.666/93. 

9.2.3. Apresentar declaração de que garante aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, 

inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de 

saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

9.2.4. Apresentar declaração de que cumpre a observância dos preceitos da legislação sobre a 

jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

9.2.5. Apresentar declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

9.2.6. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para 

representá-la na execução do contrato; 

9.2.7. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das 

obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento 

dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da 

Contratante; 

9.2.7.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia 

comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

9.2.7.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no 

subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento 

das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da 

execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

9.2.7.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela 

contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas. 

9.2.7.4. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 

responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os 

empregados da contratada. 

9.2.8. Deverá observar as cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas disposto na Instrução 

Normativa nº 6, de 6 de julho de 2018, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSIÇÃO DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

10.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das seguintes 

hipóteses: 
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10.1.1. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior; 

10.1.2. Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos 

no Brasil à época de sua ocorrência ou que estejam previstos na Matriz de Risco são de 

responsabilidade da contratada. 

10.1.3. Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação 

técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não 

decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites previstos no § 

1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

10.1.4. Nos termos do artigo 19 § 2º da lei 12.462/2011, o julgamento do maior desconto terá 

como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, sendo o desconto estendido 

aos eventuais termos aditivos. 

10.2. Da Alocação de Risco 

10.2.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do 

Contratado na execução do contrato. Com base na Matriz de Risco é que são definidas as 

diretrizes das cláusulas contratuais. 

10.2.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados 

ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO 

1A e 1B. 

10.2.3. A Contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 

responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO 1A e 1B. 

10.2.4. Constitui peça integrante do contrato, independentemente de transcrição no instrumento 

respectivo, o Anexo VI – Matriz 1A e 1B. 

10.2.5. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se 

ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da 

combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto 

resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco 

como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo 

econômico. 

10.2.6. A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas 

informações da Matriz de Risco 1A e 1B. 

10.2.7. A contratada declara: 

10.2.7.1. Ter pleno conhecimento na natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no 

contrato; e 

10.2.7.2. Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA SUBCONTRATAÇÃO  

11.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações 

estabelecidas no Termo de Referência e na proposta da contratada. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

12.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO  
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13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 

8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação 

das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa. 

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

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.4.3. Indenizações e multas. 

13.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de 

habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais 

sanções. 

13.6. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições 

sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relação aos empregados da contrata que efetivamente 

participaram da execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão do contrato, por ato unilateral e 

escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do 

Decreto n.º 9.507, de 2018). 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA:  

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

14.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666. 

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

ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha 

orçamentária. 

15.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

15.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de 

todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce 

que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no 

seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 

7.983/2013. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Fica vedada a celebração de alterações contratuais a este contrato, sendo resguardado as 

exceções previstas no art. 9°, §4°, da Lei 12.462/11. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

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

da Comarca do Rio de Janeiro. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

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

 

                                        Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2020 

 

  _______________________________________ 

RAFAEL BARRETO ALMADA 

REITOR DO IFRJ 

 

 

                               _______________________________________ 
ROBERTO KELIS JUNIOR 

                                K8.COM ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
   

 

 

Ass.: _________________________  

Nome: _______________________ 

CPF: ________________________ 

Ass.: _________________________  

Nome: ________________________ 

CPF: _________________________ 
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