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I'EliNIo 1)E (:ONTRATO DE
SER\'lçOS QI,rE FAZEI\l
UNIVERSIDADE FEDERAL
CATARINA E A EAIPRESA
EVENTOSLTDAEPP

PRESTAÇÃO DE
ENTRE SI A

DE SANTA
CASA MOREIRA

A Universidatle Fe(geral de Santa Catar-ina (UFS(- ). autarquia ettucacional criacta e integrada ao Ministério da
Educação(MEC) pela Lei n' 3.849. (te 1 8,'12,'1960. inscrita no(.NPJ.'MF sob o n' 83.899.526)/0001-82, com
sede no C:impus UnivcrsiEário, Baia-ro Trindade, nesta C'apital. rcprcscntacla l)clo Pró-Reitor dc
Aclnlinistração, Sr. Jair Napoleão Filho. (. PF n" 342.374.379-49. doravante (denomina(tkl CONTRATANTE, e
a empresa CASA l\laREIRA EVENTOS LTDA EPI'.. inscrita no CNPJ/MF sob Q n" 05.399.372/0001 -56.
sediatta na Avenida Rio Grande, n'2100, Rio Grail(te, Palhoça/SC, CEP: 8813 1-60 1 em doravante designada
CONTRATADA. neste ato representada pelo Sr. Eduardo Laércio Moreira, portador do CPF n' 066.577.239
46 , tendo em vista o que consta no Processo n' 23080.017003/2017-91, Solicitação Digital n' 048633/2018
e em observância às disposições da Lei n" 8.666, de 2 1 de junllo de 1993. da Lei n" l0.520, de 17 dejulho de
2002, do DecreTO n' 2.271, de 7 dcju]ho dc ]997 c cla Instrução Normativa SLTI/MPOG n' 2, dc 30 de abril
tte 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo tle Contralto. decorrente (to Pregão ii
170/2017 -- .4RP n' 24/2017. mediante as cláusulas c condições a seguir enunciadas

[.CLÁUSL]LA PR]N'LEIRA OBJETO

1.1. 0 objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de infraestrutura, locação de
equipamentos e mão de obi':l para a Semana dc Ensino. Pesquisa e Extensão (SEPEX) da Universidade
Federal dc Santa Catarina -- UFSC e outros eventos (lue por ventura venham a ser organizados pela
instituição, que serão prcstaclos nas cun(tições estai)cleciclas no I'cnllo dc Referência, anexo do Edital

1.2. Este Termo dc (.oiltrato vincula-sc ao Edital tto I'Fogão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora. independentemente cle transcrição

].3. OIÜeto da contratação

Item

oo l

ODIG
SIASG
13099

Descrição
Unid
l\led

Valor'
Unitário Valor Total

LO(:AÇAO DE ES'l' \NDES Pala \
E\'ENI'OS locação c [liontngci
estar(]cs padrão, scn'l piso (cslrtldos>
monta(]os com perfil cle alumínio c
placas tipo octanorm na co] branca, com
altura de 2.20 metros. com fornecimento
de uma testeira no tamanllo 1.0 x 0,5
meti'os pala cada estancte, e instalação
elétrica dos estandes com 2 (duas)

lâmll \ las ctc LED. l)ivolt. mo(leio l)ultao
0 watts cada, com base ]=127, co!- branco

Instaladas. 2 (duas)h-io 60001{
utmin:\i ias pica cstandcs ílxttda na

cstl-utura, corlapatívcis colll as lânlpadtts
um ponto dc energia elétrica ttomada)
caju atei'ranaento e clc acordo comi o

diária 12,50 21.014,75



padrão da norma ABNT N[3R
14136:2012, pala cada módulo 3,00 x
2.00m. A empresa (tcvcrá fbrncccr
projeto clétrico. material elétrico
necessário e instalação pala serena
montados embaixo tta estrutura ({o
evento. inclusive eill tcnclas com lonas
Os estantes cJeverão scl montacJos em
tamanhos c disposição especificados en]
projc'to a ser fornecido pela çoilaissão
organizadora do evento

1, A Contratada clcvcrá fornecer a

:inalação cte responsabili(tacto técnica

(ART) ou registro tle resllonsaLliliclade
técnica (RRT) assinada por pelo menos

un] engenheiro civil ou arquiteto e un]
engenheiro clctricista, credenciados c
habilitados pelos Órgãos competentes
2. A Contratada clevcrá entrcg:lr os
cstailcies e paretles tios estantes
totalmente limpos até a data final
cstipulatla para montagem. conlormt'
cronogt-ama api ova(to
LACA(;AO DE ESTANTES Polia
E'ç'ENTES locação e montagem dc
estantes padrão cona vidro, sem piso
(estrados), montados cona perfil dc
alumínio e \adros, çoill altura de 2.20
metros, com fot-nccimento dc uma
[esteira no tamanho 1.0 x 0,5 metros
para cada estando. c instalação clétrica
tios estai(tes COM 2 ((tuasj lâmlladas (te
LED. bivolt. modelo bulEao, 10 watts
cada, com base E27, cor branco ü-io
6000k, instaladas, 2 ((tuas) luminárias
para estantes, fixada na estrutura,
colnpativeis çom as lâmpadas; llm ponto
(te energia clétrictt (tomada) cona
ltct'lamento e dc açorclo com o padrão da
norma ABNT N13R 14136:2012. para
ca(]a mf)(lula 3.00 x 2.00m. .A empresa
mexerá tt)rnecer projeto elétrico. material
elétrico necessário e instalação l)ara
serem naontaclos embaixo da estrutui a do
evento. inclusive eln tendas com lonas.
Os estantes deverão scr montados çm
tamanhos e disposição cspeçiHicados cn]
prQJeto a scj- f'ornecido pela comissão
organiza(cora (to evento.

t)o3 13o99

diária ()2 20,00 40,00

[. .A C:ontrata(]a (deverá tornccer a

anotação c]e responsabi]ida(]c tç3cnica
(AR'r) ou reglstro de res])onsabilidade
técnica (RRT) assinada por pelo menos
um engenheiro civil ou arquiteto e um
engenheiro eletricista. credeJlciados e
habilitados pelos ói gãos conlpctclltcs
2. A (:onLratada clcvcrt\ enU'cg:tr os

cst?tndçs c paredes dos cstttndcs
totalrllcntc limpos até a data anal
estipulada para montagem. contbime à

2
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    cronograma aprovado.      
005 F 13099 LOCAÇÃO DE PISO DE $1ADEIRA

PARA EVENTOS locação e
montagem de piso (te madeira (tipo
estrado), i-nodulado (te l x 2 menos. çom
altura de 15 çcntírnctros. colocado.
nivelado de modo a penTlitir o comi'eto

escoalllento Lias águas c evitar possíveis
acidentes

l)everão ser instaladas rampas de acesso
cm material desmontável dc açor(to com
a norma ABNT NBR 9050,'2004.
conforme ctisposição ({eHlni(ta em pl'o.loto
a ser tonlecido pela COJniSSãOI ,. l
orgttnizadora do evento.' dmria 2.996 5,00

1. A Contratada deverá fornecer a

notação de responsabilidade técnica
KART) ou registro dc rcsponsabilidacJe
técnica (RRT) assinada poi pelo nIcHos

um engenhcil-o civil ou ar(}uitcto
ci-cdcnciados e habilitados pelos órgãos
competentes.
2. A Contrai:ida deveria entregar os
tablactos totalmente limpos, Hxados e
nivelados na data final estipulada l)ara
naontaucna. contonllc' cronogranltl
aprovado

14.980,00

oo9 13o99 1,0CAÇ:AO DE I'lSO PARA
EVENTOS locação c instalação de
carpete agulhado com textura l)larga,
100?4, fibra de P.E.T. e resina sintética:
novo; não inflanaável; cm até 9 (nove)

cores a serena definidas, com espessura
de 4 milímetl-os. nivelados e fixacJos cm~, - AnblVO -,lll

c[irercn[cs tipos (]e supcr]içics (]c rotina a
evitar possa\cis acidentes

1. A Conta'atada dçxerá fornçcei- a 1Hz/

anotação de responsabilidade técnica diária
KART) ou registro (te responsabilidade
técnica (RRT) assinada por pelo menos
um engenheiro civil ou arquiteto
credenciados e habilitados pelos órgãos
competente's
2. A C:ontiatacla dc\-ci-á entregar os

cara)eles tottllmente limpos. instalados c
nivelados até a (lata f]na] cstipu]a(!a para
montagem, çontónue çronogi-ama
aprovado

2.996 6,00 17.976.00

01 1 21164 LOCAÇÃO DE COBERTUliA
DESl\leNTA'V'EL locação c
nlontagcm dc coberturas. tamanho 10 x
10 mctt'os. com altura clo piso dc
madctt'a até as vigas (pé dircitoJ
medindo 3.5 metros. montadas en] Un/
blocos. conforme pro.loto a ser fbi-neci(to diária
pela comissão organiza(torci (to evento,
com fechamentos completos em todos os
lados. cobertLu-a de tendas tcnsionadas
tipo "chapéu de bruxa", com estrutura
metálica. lona dupla íhcç, anui-chama na

28 b 400.00 11.200,00



cor branca e instaklção clétrica central
com lâmpada instalada do tipo dç vapor
nletáliço (G40 de 220 volts e 500 wtttts) e
luminária compatível com a lâmpada
acima descrita

[. A Contratada (deverá fornecer a
anotação de !-esponsabili(tarte técnica
(ART) assinada por pelo menos ujn
engenheiro civil e ujn engenheiro
cletJ-icista ciedcnciados c habilitactos
peias Órgãos competentes. (durante todo
o período de realização do evento t\
conta-atada poderá sci- so]icita(]a para
abrir e teclaar as cobertuj-as cm horários a
serem definidos pela comissão
organiza(tara do evento. bem como por
abrir as cobcJ-tunas laterais para
vcrltilação
2. As lonas (levem estar limpas e em
bom estado de conservação, itllpedindo a
passagem clc água em caso clc chuva
durante to(to o evento e a cobertura
deverá estar pronta para uso conforme
ci'onograma aprovado
3. A Contratada deverá tbrncccr e
instalar placa luminosa de "Saída de
Emergência" nos acessos da estrutura. a
serem (definidos em projeto entregue
pela comissão organizadora cltt
Contratante

LOCAÇÃO DE COBERTURA
DESl\lONTAVEL locação e
montagem de cobcrtui-as tamanho 5 x 5
metros, com altura do piso de madeira
lité as vigas (pé clip-eito) me(lindo 3.5
metros. montadas cm blocos. cona'olmo
projcto a scr fornecido pela confissão
organiza(tara do evento. coill
fechamentos çomple-tos ein tactos os
lados, cobertura de tendas tensiQnadas
tipo "chapéu de bruxa", com estrutura
metálica, lona dupla face e anui-chama
na coi- branca, instalação elétrica central
com lâmpada instalacta (to tipo (tc vapor
metálico (e40 de 220 volts e 500 watts) c
lunlin:li-ia compatível cona a lâmpt\da
lcilna descrita.

015 21164

Un/
diária 12 150.00 1.800,00

1. A Contratada deverá f'ornccei' a

anotação de responsabilidade técnica
(AR'r) assinada por pelo menos um
engenheiro civil e um engenheiro
cletricista credenciados e habilitados
pelos órgãos competentes, durante todo
o perco(to de realização (to e\ente a
contratada l)adora scl' solicitacta pattt
:abrir e f'curar as cobri-tunas cn] hoJ-árias a
scJ-cm dcÍlnidos pçl2t comissão
organizttdora do evento. bcm como por
abrir as coberturas laterais para
ventilação, sempre que solicitado.
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2. As lunar devem estar [ii]apas c cí]]

bom estado clc c'onscrvttção. inapc(lincto ti
passagçtn dc água cm caso (tc luva
durante todo Q evento c a cobertura
deverá estai' pronta para uso conforme
cronogi ama api ovado
3. A Contratada deverá fornecer e

instalar placa luminosa de "Saída de
Emergência" nos acessos da estrutura. a
sercila definidos cm plolcto entregue
pela comissão orgiinizacloia cri
Contratante    

023 12S56 LOCACAO DE KQuiPAXiUNTO
AUDIO\'IGUAL / SO)l / VÍDEO /
FILBIAGEJ\l locação e montagem do
conjunto de ccluipanlcntos dc
sonorização conlónnc cspccüicação a

Sonorização das apresentações CLllturais
(ban(]as. corais, grua)os lblclúricos e

outj'os) no palco menti-al do evento: 02
tduas) caixas de som pa de 15 polegadas
com 350 watts; 02 (duas) caixas de som
subgrave 1 8 polegactas cojn potência ctc
500 watts; 01 (um) sistema de monitor:
01 (lulla) mesa (!c sorll çom 16 canais;

[0 (dcz) lllicrofoncs dinâmicos cona
pedestais: 06 (seis) nucrotlnacs cspcciíus
pai'a canto coral cona pedestais; 02 (tlois)
microfones headset sem llo; 01 (um) i .. . i

s:z:===.='1:1=:: :zli=::'i=É .::í, :
box para instrumentos: 02 (dois)
claicrofones sel-n flo

O serviço prestado (tc\erá comprccncler
l locação (!e 01 (um) controle

independente da sonorização clc palco L

OI (uni) computador çom naúslcti

ullbientc e linl( pala cntrtlda da rá(tio
UFSC
Os equipamentos deverão tel' saída para
sonorização ai-nbiente e possibilidade de
transmissão ao \ivo da rádio UF'SC no
interior do pavilhão. além (te serem
compatíveis e ligados aos (tejnais''''.i'-'''''- ' '''"''' ''" .,"':'"'l" l
cquipanacntos deste termo ae ielerencia
c csti-usura da Contrattuatc

1.000.00 2.000.00

o37 13o99 LOCAÇÃO DE PORTAS }'ARA
E'ç'ENTOA locação e montagem de
portas no tamanho l x 2 metros. com
f'echaduras c çha\,es. montadas com
perfil cle alunaínio e placas tipo
OCTANORM na cor branca. b . ..,

.L:;, .'1. A Contratada deverá foincccr a diária
incitação dc responsabilidade técnica
(ART) ou registro dc responsabilidade

técnica (R.RT) assai.latia por pelo menos''' ' '. :' --. - '.
Lllla eilgeilneiio civil ou aiclttitero c tÍlIa
engenheiro eletricista credenciados c'..,.llúi--:'' .í..i i.i:.. .. .Ül:...i:i'': .

30,00 180,00
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habilitados pelos órgãos compctciltes
2. A Contitttadtt deverá entregar as
porttts totalmente limpas até a dattt final
estipulada para montagem, c'onformc
croiaograma aprovado        

o4o 20460 LOCAÇÃO l)E NIESAS FAltA
E'LENTOS sçiviço dc locação (!cJalXlvL; D\.l Yl\v \lb lvÇ(l\(lv Ll\,
mesas plásticas cluadradas, lanlanllo
entre 0,70 x 0.70 metros c 0.80 x
0,80metros, coj- branca, empilháveis e
em bom estado de conservação e Un/
limpeza.diária

l A Conta:Ltactti dcx,çrtt ente-luar as mestls

[otalmentc litnpas c cst;l\,cis até t] cinta
üil:il cstipttltidii, COiafOJ llaç çrOJaOgJ:itllti
aprovado

280 4,00 1.120,00

042 20460 LOCAÇÃO DE (:ADEIRAS I'ARA
EVENTOS locação (te cadeiras
plásticas, scm apoio de braço. cor
branca. empilháveis e em bom estado (te
conservação e limo)eza. Un/

diária
1. A Contratada clcvcríi cntrçgai as
ctt(!eiras totalnlcntc limpas c estáveis até
a data final estipulada. çonfbrrlac
cronograma aprovado

62o 1,00 620.00

046 13099 LOCAÇÃO E AIONTAGENI DE
PALCO PARA EVENTOS locação c
montagem de um palco ilo tamanho 8 x
(l meti-os, com 0,4 melros dc altur?t. çom

degraus c rampa para acesso ao palco,
piso revcsti({o com carpete cm cor a scr
definida. com tomadas para montagem
elos equipamentos cte sonorização
l)revistos neste termo de referência.
conforme disposição deflni(ta eln projeto

f'ornccido pela comissão
organizadora do evento. A instalação
poderá ser t'Cita clcntro da estrutura
lemporária do evento

A rampa cle acesso deverá ãlCHtlC[ a i Ln/ 02
norma ABNTNBR9050.,'2004. diária l "'

1. A Contratada ctcvcrá tornecei a
ulotação de responsabiliclacte técnica
(ART) ou registio de responsabilidade
técnica (RRT) assinada por pelo Hienas
un] cngcnhçii'o civil ou tu'cluitcto c un]
engenheiro clctlicista credenciados c

habilitados pelos Órgãos conlpctcntes
2. A Contratada deverá ente-cear Q
revestimento totalmente limpo e
instalado até a data tIRaI estipulada para
montagem, contóime cronograilla
aprovado

8oo.0o 1.600.00

050 13099 LOCAÇÃO DE LIXEIRAS I'ARA
EVENTOS locação e instalação de l .,..,
conjunto de duas lixeiras plásticas de l .X"l
colete seletiva (recicláveis e não daria
-ecicláveis). capaci(tarte total (te 50 litros

()6 15,00 90,00



para cada JCSidUO. c'un] lanlpa. pttrtl
serem utilizadas no pavilhão do evento.

' 1

1. A Contratada deverá entre.gai- as
lixeiras totalmente limpas c estáveis até
a data final estipula(ta. confbnue
g!:g11ogi'ama api'ova(to
LOCAÇÃO DE EQUiPANiEXTOS
l)E REFRIGERA(ÁO P.Alta
E'VENTOS ]ocação e insta]ação (]c
equipamentos de refrigeração
Climatizadores Eixos de 24 polegadas.
hélice em alumínio cie 3 pás, motor (te
1/'4hp. 220v, 1 150 rpm. Aro em plástico
rotomoldado c grades mçtêllicas
t;ontcndo cada clinlatizador oito micro
lspcrsorcs pi'caos ii elcc do ventilador
cm aio dc aço inox
Linhas de alimentação c aspersão dc
nylon. flexível, moldando se à estrutura
do local. Devem conter micro
aspersores feitos cm latão niquclado,
sistema de anti-gotdamento incluso com
mini filtro inda\i(dual. ten(to alta
resistência ao ctesgaste c (diâmetro de
orifício de 0.2 mn] = 0.008". tamanho
médio dc gota dc 10 nlicrtts
Módulo dc pressão c sistcnta dc
acionanlcnto e controle çonlpatíve! com
a quantidade e equipamentos solicitados.
Caso seja necessário a Contratada deverá
f'ol'Reger e instalar estrutura de cabo de
:iço para supor'te dos climatiza(toros

o52 13099

[J n /

diária 70 150,00 l0.500,00

1. A Contratada iç;verá fornecem il

:anotação (te t'esllonsabiliditde técnica

KART) ou rcgistro de rc'sponsabilicltLdc
téçilica (RRT) assinadtt poi pelo DIGnos
um engenheiro civil ou arquitcto c un]
engenheiro clctricista credenciados e
habilitados pelos órgãos competentes, e
manter durante todo o período dc
E-ealização do evento uma equipe de
manutenção com pelo nICHos 2 (duas)
E)essoíis
2. A Contjíltada tlç\.cita entregar o

sistema instalado çonfornie projeto dc
locação a sçr entregue pela çomissão e
cnl çori-çto Rlnçionttmcnto até tt data
final estipulada para montagem,
conforme cronograma aprovado.
LOCAÇAOI)EBEBEDOUROI'Alia
EVENTOS [oc:tção c insttl]ação (]c
bcbcclouros dc água com rcfi-igcraçã(
tluc conlportcm garrafões clc até 20
litro s .

A Contratada deverá instalar um ponto
de tomada próximo a cada bcbcdoui-o

054 13099

Un/
diária 04 100,00 400,00

1. A Contratada deverá fornecer a
naotação (te responsabilidade técnica
(ARTE ou rcgistro de responsabilicladc

7



técnica (RRT) assinatla por pelo n clips
un] cilgcnllçiro civil ou ar(luitcto c uil]
engenlleiro clctricista crcctencia(tos C

habilitados ])elos órgãos conlpctçntcs
2. A Contratada tlevcrá entregar l)s

limpos e em carretobebedouros

funcionamento até a data Hina] estipu]a(]a
pala montagem. conforme ct'onogtama
aprovado

TOTAL 83.531,00

2.CLAUSULASEGUNDA VIGENCTA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 1 2 (doze) meses, com início na data de 24/07/2018 e
encerramento em 24/07/20 19. pociei do sel- prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta)
meses. desde club h4a auroiização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1 . os serviços tenham sido prestados regularnaente

2.1.2. A CONTRATANTE mantenha intei-esse na realização do serviço

2.1.3. O valor do contrato pei'maneça economicamente vant4oso para a CONTRATANTE; e

2.1.4. A CONTRATADA manifeste expressamente imeresse na prorrogação.

a) O prazo para manifestação sobre o interesse da prorrogação contratual será de 1 0 (dez) dias
úteis a pal]ir (]o reccbiillento da consulta fbi'mal enviada pela CONTRATANTE

2.2. Nas eventuais pJ'orrogaÇÕes conllatuais, os custos leão renováveis (ecluipanlentos e infraestrutura
necessários à execução (tos serviços) já pagos ou amortiza(tos no primeiro ãno da contratação, (deverão ser
eliminados como condição para a renovação

2.3. A CONTRATADA não terá direito suUetivo à prorrogação do prazo contratual, o qual deverá ser
promovido me(diante a celebi-anão de teimo actitivo

3. CLÁUSULA TI(RClClltA PliEÇO
3.1. A importância club a (- ONTRATANTE ietiibuil-ll a (.ONTRAT.ADA pela prestação caos sei'vimos sela o
valor unitário registrada parzt cada Item objeto desta contratação. respeitado a sua unidade de medida, de
acordo com a proposta comercial (ta CONTRATADA, multiplicado pela quantidade efetivamente mandada
no período.

3.2. O valor estiilaado total da contratação é de ltS 83.531,00 (oitenta e três rníl. quinhentos e trinta e um
reais).

3.3. No valor consl?intc ]lo item ttciina estão incluiu?ts to(tas as despesa\s orclinái-ias diretas e indiretas
decorrem tes da execução do obJcto. inc'lusivc tributos c,'ott impostos. encargos sociais, trabalhistas,
previdcnciários, fiscais c coma'dais incidentes, taxa dc administração, trctc, seguro c outros necessários ao
CLunprimento integJ-al cto objeto da contrtLtação

4. CLALTSLTJ-.4 QUARTA DOT.4ÇAO ORÇAM'lENTARIA

4.1. As despesas decorrentes ctesttt contratação estão ptogittnaaclas em (lotação ol-çamentáj-ia própi'ia, prevista
no orçamento da União. l)ara o exercício tlc 2017. n:i classificação al)aixo

Fonte: 8250262460

Pares: 1 08366 e 108365
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Programa de Trabalho: 12.364.2080.20RK.0042 e 12.364.200.20Gl<.0042

Natureza: 339039

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à canta (tos recursos próprios para atender às despesas da mesma
natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5.CLÁUSULA QUINA'.4 PAGANIENTO

5.1. Os pagamentos na CONTRAT.ANTE são realizados cm conformidade com a Lei n' 8.666./1993 e
conforme diSPOJlibilitl2\(te de recursos financeiros, pelo Departamento cle Contabilidade e Finanças (DCF),
mediante crédito bancário, sal\o:

5.1.1. Os pagamentos decon'entes dc despesas clÜos «alteres não ultrapassem o limite de que
trata o incisa ll do al't. 24, da Lei n' 8.666.' 1993, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da apresentação da nota hscal, tbtura

5.2. O pagamento será efetuado pelo DCF no prazo tlaáximo cle 30 (trinta) dias. a contar do recebimento dos
materiais./prestação do serviços e da nota fiscal'futura, devidaillcnte atestada, a qual deverá:

5.2.1. Sci- emitida conforme as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2 (duas) vias ou mais,
com mesma razão social e número cie inscrição no CNPJ/MF informados pal-a a habilitação e
oferecimento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os dados necessários à perfeita
compreensão do doeu!nento-

5.2.2. Coiltel- rcgistro da data ctc sua aplesenração/recebimento e do servidor responsável por este em
todas as suas vias. assim como, em mecanismo complementar de registro, como livro protocolo cle
recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver

5.3. Quando da ocorrência de eventuais ati'asas de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração. o valor- 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 (a% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação (tas seguintes formulam:

i-(.[:XHW)
365

EM = 1 x N x VP, onde

l = Índice te tltualização finarlceira

rx Percentual da taxa de .lutos tle mora anual

EM - Encargos moratórios

N - Número (te dias entre a data prevista pala Q pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP - Valor da parcela cm atraso

5.3.1. Na hipótese cle paganlcnto dc juros tlc malta c demais encargos por atraso, os autos devem ser
insri-uídos com as justificati\as e motivos, c scr submctictos à apreciação da autora(]a(tc superior
competente, que aclarara as provictências para verificar se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identificação dos envol\idos e imputação de ónus a quem deu causa

5.4. Será considerado como data cJo ])agamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária (OB)
pala pagamento.

5.5. O pagamento somente será autor-azado depois de efêtuado o "ateste" pelo servidor' competente.
devidamente identificado, na nota fiscal al)rebentada c depois dc \,crificada a regularidade fiscal do prestador
Lias serviços.
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5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária, nos termos da legislação aplicável

5.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza(ISSQN), será observado o disposto na
Lei C:oml)lamentar n' ll 6. de 2003, e legislação municipal aplicável

5.6.2. A CONTRATADA regularmente aptantc pelo Simples Nacional. nos tenhas da Lei
Complementam- n" 123. ({e 2006, não sofrerêl a retenção tributária cluanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação por meio de documento oficial de que faz .ius ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei(- implementar.

5.7. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
Indenizações devidas por parte da CONTRATADA

5.7.1. O desconto dc (lualcluci- valor no pagainc'nlo clcvi(to a CC)NTRATADA será precedido de
processo administrativo en] blue será garantido o coiatraditório e a ampla defesa, com os recursos e
navios que lhes são inerentes

5.8. E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato

5.9. Nenhuma pagamento será etetuado ao f'ornecedor enquanto estiver pendente dc liquidação qualquer
obrigação financeira que Ihe tiver si(to imposta em (recorrência de intt(timplência contratual

5.10. No interesse (ta Administração poderá ocorlei u antecipação cie pagamento, sen(to este em duas
hipóteses

5.10.1. Por meio de correspondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando
descontos para a CONTrisTADA (artigo 40, XIV, 'd'). Calculado à taxa de 0.5% (meio por cento) ao
mês, ou 6%(seis por cento) ao ê\no, mediante aplicação da seguinte fórmula

l

365

D = 1 x N x VP, onde

l ce de atualização financeira;
]'X = Percentual da taxa de desconto;

D - Desconto por antecipação;
Número cle dias entre a data prevista para o pagamento e a do efétivo pagamento antecipado

VP - Valor da parcela a ser antecipada.
N

5.10.2. Nas contratações internacionais. onde poclcrá prevalecer disposição especial a ser acordada
entre as partes

5.1 1. O pagamento será efetuaclo mediante aten(tlmento das metas na execução do serviço, caju base no
Acordo de Níveis de Serviço e nos instrumentos clc flsct\lização e medição da qualidade definidos no Termo
de Retêrêilcia, conforme o incisa Xll (to Art. 19 cta InstrLlçãu Normati\a St,TI/MPOG n' 02/2008

6.CLÁUSI,LASEXTA REAJUSTE

6.1. Os preços convencionados, nos termos da proposta homologada, serão fixos pelo prazo de 12 (doze)
meses. cantatas do início da vigência deste contrato. }idmitintlo-se, decorrido este prazo, o reajuste dos
preços mediante a al)ligação cla variação do INCA/IBGE

6.2. Para o primeiro reajuste será consitlerado o índice acumulado no periocio compreendido entre o mês de
início cta vi.qência (teste contrttto e o mês anterior- ao (ta incidência cio reajuste

6.3. Para os reajustes subsequentes serão considerado os in(vices acumulados no perco(to compreendido ente-e
o mês de início da vigência dos novos valor-es e o mês anterior ao de suas incidências, respeitando o
interregno naínimo de 12 (ctoze) ]laeses, inclusive em caso cle prorrogação do presente cqatrato. Z#
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6.4. A CONTRATADA perdem tl o direito de exigir. retro:iti\amenle. o reajuste (tos preços contrita(tos se não
solicita-lo até, no máximo, o mês sul)scclucntc llo clc sua incidência

6.4.1. Ultrapassando este prazo os efeitos financeiros do reÜuste somente terão vigência a partir da
data da solicitação.

6.5. Os reajustes serão formalizadas por meio de apostilamento, excito quando coincidirem com a
prorrogação contratual. caso em que deverão ser foi-malizadas por aditamento ao contrato

7.CLÁUSULA SE'l'lN1.4 GAR,'\N'l'l A l)E lsX}.CLPÇAO

7.1. A CONTRATADA prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n' 8.666, de
1993, com vali(ta(te ctui'ante a execução do contrato e 3 (três) meses após o término da vigência contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogação, observados ainda os seguintes requisitos:

7.1.1. A CONTRATADA de\,ei-á apresentar, no prazo máximo dc lO (dez) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, a critério (to órgão C'ONTRATANTE. contacto (ta assinatura tto contrato, conlprovante
tte prestação tie garantia, puden(lo optar pol ctiução ena ctinheiro Oll títulos (ta ctívi(ta pítblica. seguro
garantia ou fiança bancária, no valor dc R$ 4. 176,55 (quatro mil, cento c setenta c seis reais c
cinquenta e cinco centavos) carrespoildente a 5%(cinco por cento) (to valor total (to contrato;

7.1.2. A garantia, qualquer que sda a mocialida(te escolhida, assegurará o pagamento (te:

a) Pre.juízos advindos (to não cumpj'inleilto do objeto do contrato;

b) Prejuízos diremos causa(tos à CONTRATANTE (decorrentes de culpa ou ctolo (tirante a
execução da contrato;

c) Multas nloiatórias c l)unitivas aplicadas pela CONTRAI'ANI'E à CONTRATADA: c

d) Obrigações trabalhistas c pre\idcnciárias dc qualquer natureza, não adimplidas pela
CONTRATADA, qutindo roubei';

7.1.3. A mortalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 7. 1 .2., observada a legislação que rege a matéria:

7.1.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Económica Federal em conta específica
com correção monetária, cm thvor do CONTRATANTES

7.1.5. A inobscrvância clo pi-azo fixado pala aprcscntação da garantiu acarl'etnia a aplicação dc multa
de 0,07'% (sete centésimos J)or cento) (to valor do contrato poi dia de atraso, obseJ-fiado o máximo de
2% (dois por cento);

7.1.6. O atraso sul)erioi' a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão
tlo contrato por clescumprimento ou cumprimento it-i-emular de suas cláusulas. conforme dispõem os
incisos l c ll do art. 78 cla Lei n" 8.666, dc 1993;

7.1.7. Q uarantidor não é pane para tlguri\i cm processo administrativo instaurado pelo
(, ONTR.ATANTE com o ob.jetivo (te apurar prej uizos e ou aplicar sanções à CONTRATADAS

7.1.8. A garantia sela consi(lera(ta extinta:

a) Cota a devolução tta apólice. carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada cle declai-ação da CONTRATANTE,
mediante tenho circunstanciado, de quc a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato;

b) 30 (trinta) crias após o término da vigência do contrato. club pocterá sei esten(tido em caso de
ocorrência de sinistro

7.1.9. O contratante executará a garantia na ronda prevista na legislação quc rege a matéria;

7.1.]0. A garantia pi-avista nesta cláusula somente será liberada ante a comprovação de que a empresa
pagou to(tas as verbas rescisórias ti-abalhistas ciecoiientes cta contratação. e que. caso esse pagamento
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não ocorra até Q tim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será
utilizada ])ara o pagamento dessas verbas trabalhistas diretalnente pela CONTRATANTE, conforme
estabelecido no art. 19 A, incisa IV, da Instrução Normativa n' 4 SLTI/MPOG, de 19 de março de
2015

7.2. A garantia que se refere esta cláusula tei-á seu \ dor refol-çado a cada repactuaçãa
acompanhar, na mesma medida, as majorações club forcnl feitas no valor do contrato

devendo esse reforço

7.3. Fica autorizada a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo
do incisa X[X do art. ]9 desta instrução Normativa

a garantia na turma prevista na alínea 1<

8.CLAUSULAoITAVA REGINIE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. O regime de execução de scr\ içou a serem cxccu]ac]os pc]a CONTRATADA será o (]c empreitada por
preço unitário. Os matei-iais que betão cnapregados são acluc]cs previstos no Termo (]e Refez-ência, anexo do
Edital

9.CLAUSULANONA 013RIGAÇOESDA CONTltATANTlt

9.1. Exigir o culllprimento (te todas as obrigações assumidtis pel;\ (.ontiatada, cle acotcto com as cláusulas
contratuais c os termos dc sua proposta

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventuallllente envolvidos, e encamlnhancto os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

9.3. NotitictLr t] Conrntrada por escrito (ta ocurrêncitt (te eventuais imperfeições no curso (ta execução dos
serviços. tlxando prazo l)ara a sua correçào.

9.4. Papal- à Contratada o valor resultante da prestação cto sei-viço, no prazo e condições estabelecidas no
Edital e seus anexos.

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatuLra/nota l:iscal de serviços da Contratada, em
conformidade com o bS" do art. 36da IN SLTI/MPOG n" 02./2008

9.6. Efbtuar diariailaente. ou quando Julgar ncccssáiio- inspeções nos locais que estão sendo realizados os
serviços, com a üna]ida(]c cle verificar as condições (te conservação, manutenção, limpeza c asseio, bem
como se os serviços estão sen(to I'caliz:t(tos ttentro das con(tições e descrições pactuadas

9.7. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes }io objeto contratado, que venham a ser solicitados
pela Contratada.

9.8. Suster o objeto do contrato, quando verificada a irrcgulariclade na tlualidade deste, e determinar a sua
substituição

9.9. Determinar ris sanções a(tministraTivas decorrentes cla inexecução rural ou ptilcial (tas obrigações
assumidas pela Contratada. que incluirão o registro de ocorrências junto ao SI(,AF, bem como restrições
quanto à contratação junto à Administração I'ública

9.10. Autorizar o acesso dos funcionários da empresa Contratada desde que credenciados e devidamente
identificados por crachá - às dependências da Contratante para prestar os serviços contratados

/IO.CLÁUSULA DECIN'IA oBliIGAÇOES DA CON'1'1{,4'1'ADA
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[O.]. Executei os serviços confo]-n]e especit]ca(]o. cona a ztlocação dos empregados necessários ao pertêito
cumprimento das cláusulas contratuais, aléia dc fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios in(tispensá\eis, na qualicta(te e quanticlacte especitlcncias, confonlae o Termo de Referência. sua
proposta e este Tenaao de Contrato

l0.2. Reparar. coi-rigii-, remover ou substituir, its suas expensas. no total ou em paire, ilo prazo fixado pelo
Fiscal do contrato. os serviços efetuados em que se veriüicarcna vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados.

l0.2.1. Os sei-viços rejeitados pela fiscalização. considerados i)aal executados, deverão ser refeitos
corretamente em tempo hát)il, para que não venham a prqudicai- a realização (tos eventos, arcanclo a
empresa('ontratada com quaisquer ónus decorrentes de i)aá execução do serviço

1 0.3. Manter o empregado nos horários pl-edeterminactos pela Aclnainistração

l0.4. Resporasabilizar-se pelos \idos e danos decoj-rentes da execução do olÜeto, de acordo com os art. 14 e
17 a 27. cto Código cte Defesa clo Consumittor (Lei il" 8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no Ectital. ou dos pagamentos devidos à Contratada. o valor
correspondente ?los danos soü-idos

l0.5. Utilizei' empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados. em
confoi-midade com as normas e determinações em vigor'

l0.6. Disponibilizar à Contratante os empregados dcvidallaente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de prevê-los com os Equipamentos cte Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção
Coletiva (EPC). quando for o caso, cona'omae Normas e Regulamentos específicos de Medicina c Segurança
do Trabalho( CIPAI, bcm como fiscalizar a sua utilização

l0.7. Disponibilizar à C'ontratante. sempre (]ue esta solicite. a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço.

l0.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias. tributárias e as demais
previstas na legislação especiHca, cuja inadimplência não transfere rcsponsal)ilidade à Contratante

l0.9. Apresentar. quantia solicitado pela C'ontraTantc. atestado dc antecedentes criillinais e distribuição cível
de toda a mão de obra ohrcci(]a para aduar nas instalações clo órgão

10.10. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alagados. no preza
f[xacto pe[o Fisca[ (]o contrato, nos casos cm que ficar constatado descumprimento das obrigações re]ativas à
execução do serviço, confonne descrito no Tei-mo de Referência e neste Termo de Contrato

lO.ll. Instruir seus empregados quanto à necessi(laje (te acatar as noJ-mas internas da Contrtitante

lO.12. Instruir- seus empregados a regi)eito tias atividadcs a serem ctcscmpcnhaclas. alertando os a não
executar ati\ictades não ttbrangi(tas pelo contrato, deven(to :t Contratada relatêlr à Contratante toda e qualquer
ocorrência neste sentido, a tlm de evitar desvio dc função

1 0.13. Relatar à Contratante toda e qualquer inegulai ida(te verificada no decorrer da prestação dos serviços

lO.14. Não permitir a utilização de (qualquer trabalho do menor de 16(dczesseis) anos, cxceto na condição de
aprendiz pala os maiores tte 14 ((luarorze) anos. nem lleimitir ti utilização (to trabalho do menor (te 18
Idezoito) anos cn] trabalho noturno. perigoso ou insalubre

lO.15. Manter (durante toda a vigência tto coiitr?ito. en] compatibili(ta(te com as obrigações assumi(tas. todas
as condições dc habilitação e qualillcação exigidas na licitação

lO.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato
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lO.17. Arcar com o ónus (recorrente de eventual etluívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo coila])lemcntá los, caso o previsto inicialmente cm sua proposta não seja satisfatório para
o atenctimenro clo objeío da licitação, excito quando oconer i]lgum tios eventos a]'rolados ]los incisos do li I'
do art. 57 da Lei n" 8.666/ 1 993

lO.18. Vedar a utilização, na execução tios serviços, (te empregado que sda familiar de agente público
ocupante de cargo cm comissão ou função dc confiança no órgão Contratante, nos termos do art. 7' do
Decreto n' 7.203/20 10

]0.19. Deter instalações. aparelllaincnto c pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do
obj eto cla licitação

l0.20. Responsabilizar-se pela montagem, desnlonlagenl e transporte dos materiais e equipamentos dentro
tias tratas estipulactas no Edital da licitação e seus anexos

l0.21. Responsal)ilizar se l)ela instalação dos televisores nos suporte móveis, itens 30 e 3 1

l0.22. A ('ontratacla (deverá entregar a estruttua em perfeitas condições para realização tios eventos, sendo
responsável pela ligação da energia elétrica da estrutura do evento c fornecimento e instalação do cabo quc
interliga a caixa distribuidora da Contratante à estrutura.

l0.23. Programar l)reviamente junto ao Fiscal cla contrato todos os trabalhos que requeiram a utilização das
dependências (testa nos finais (te semana e enl (tias (te senaana fol-a (to horário (te expediente para não
prejudicam a i-otina da Contratante

l0.24. Sinalizar e isolam. se necessário. os locais e áreas onde serão executados os serviços objetos deste
Termo de Referência. objetivando a segurança dos seus funcionários, dos servidores da Contratante c de
terceiros. bem como a(lotar as naecli(tas pre\'ente\ils (te acidentes recomenctadas pela legislação vigente
durante a execução dostl'abalhos

l0.25. Manter os locais de J'ealizttção cio evento. oi]cte a Contratada estará prestando seus serviços, en]
perfeito estado de conter\,anão c limpeza até o término do c''cito, bcm como proceder, após o encerramento
da feira, à l-ccolocação das pedias petiz pavé cvcntui\lmcnte retiradas do calçamento do local

l0.26. Responder por danos. avarias e desaparecimentos dç bens materiais causados à Contratante ou a
terceiros, por seus empicgados ou pre])ossos, em atlvidadcs nas dependências da Instituição, desde que
comprovada à responsabilidade, nos termos do art. 70 da Lei n.' 8.666/93. ficando a Contratada obrigada a
promover o ressarcir-nento a preços atualízados, dentro clc 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação
(te sua responsabilicla(te

l0.27. Responsabilizar-sc pelo transe)arte dos enlprcgaclos. materiais c ecluipanlentos dentro clãs datas
estipula(tas no Edital da licitação e seus anexos. sem qutalquter ónus à Contrattlnte

l0.28. Manter ilo local do evento, durante o período de sua realização, qual)do aplicável, conforme definido
no Edital:

l0.28.1. Equipe cte manutenção ptlra os estancles, pisos e carpetes, com pelo menos 03(tl-és) técnicos

l0.28.2. Equipe de inanLttenção pai'a as coberturas. caiu pelo menos 03 (trêsl técnicos, que ficarão
responsáveis ])or abri las c fecha-las em horários a serem clcfiniclos pela comissão organizadora, bcm
como por abri-las pai'a ventilação (coberturas laterais), sempre que solicitado;

l0.28.3. 01(um) técnico (te saiu(operador de sistemas de sonorização)l

l0.28.4. 01 (umj técnico para illanutenção do palco de apresentações
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l0.28.5. 01 (um) técnico para operar e manter em funcionamento o sistema de refrigeração dos
climatizadores de aspersão, ligando e desligando os equipamentos e reabastecendo-os com água;

]0.28.6. 0 1 (um) técnico pala apelar e manter em funcionamento os bebe(touros refrigerados. repondo
os galões dc água sempre quc ncccssário=

l0.28.7. Brigadistas particulares contratados. pt\ra prestar serviços (te prevenção, combate a incêndios
e sal\,anlellto:

a) Os brigadistas deverão utilizar durante o evento colete com detalhes refletivos, que permitam
identifica-lo como membro da Brigada cle Incêndio e que possa ser facilmente visualizado à cJistância;

b) O período dc trabalho dos t)rigadistas é o estipulado no item contratado

c) É obrigatória a presença cte pelo ]laenos 02 (dois) briga(listas durante to(to o horário de
funcionamento da SEPEX

d) E obrigatória a apresentação do certificado (te credenciamento para Brigaclista Particular válido
com data da expedição inferior ou igual a 2(dois) anos

l0.29. Fornecer ajunta a Contratante. quando solicita(to. a respeito do dimensionamento clo número de
brigadistas necessários

l0.29.1. (.aso bala mais (to que um grupo tle ocupação. deverá calcular o número de brigadistas
levando em conta o grupo de ocupação dc maior risco. O número de brigadistas só é calculado para
ca(ta gi-upo de ocupação se as unidades forem compartinnentadas ou se os riscos forem isolacíos.

l0.30. Os brigadistas contratados são responso-«cis por adorar os seguintes procedimentos durante ações de
emergência:

a) aplicar o plano de enlcrgência coilLra incên(tios c pânico

b) identificar situações de emergência e acionai' imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar e/ou
entrar em cantata caiu as demais competências cmergenciais como os serviços dc atendimento e
corporações policiais:

c) combater o principio de incêndio com os dispositivos da edificação

d) prestar os primeiros socorros às vítimas

e) atuttr no controle (te pânico e autxiliar no abandono (ta e(titicação

t) verificar a transmissão do dai-nle aos ocupantes

g) interromper o fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petj-C)leo ou gás natural quando da
ocorrência de sinistro;

h) estar senapre enl condições de auxiliar o Corpo de Bombeiros Militar; e

i) isolar e preservam Q local para os serviços de perícias

[0.31. Pi'aparar o briga(lista para o atendimento dc emergências quc envolvam trauma nas situações Líricas
cle intei-venção e, acessoriamente. que possuaill algum coiallecirnento para as situações atípicas que seriam
representadas pelos casos clínicos. como con\ulsões. desmaios, crises diabéticos. etc., reconhecidarrlente
mais frequentes nos ambientes de trabalho ou residenciais, porém sem a previsão legal para o atendimento ao
conteúdo que habilite o Socorrista a essa modalidade de emergência médica.
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l0.32. (.ada brigadista (ta (.ontratacla (teveiá estai equipada com material necessário à prestação dos
primeiros socoNos. una l<it quc deve conter, 110 illcnos, os itens listados abaixo

a) 01 pacote de coi-npressas cte gaze

b) 05 unidades de atadura de crepom;

c) 02 litros de soro fisiológico(fi-acionado)

d) 01 unidade cte fita adesiva (Grei)e)

e) 02 unidades dc ban(]agcils triangulares

1) 0 1 tesoura de ponta'lomba

g) luvas de pt-ocedimento descartáveis para proteção indivi(tuas

h) 02 sacos plásticos com zípcr {zipbag)

i) 0 1 bois:\ de gelo químico

j) 01 lantel-na tipo caneta

k) 01 terlnâmctro digital

1) 01 pisseta colha álcool a 70%

l0.33. A Contratada e os brigadistas particulares, por elzt alocttdos para a execução dos serviços ob.loto do
presente Termo de Rcf'erência. deverão estar com os seus Certificados de Credencianaento em vigor e
devidamente atualizados, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar dc Santa Catarína, durante todo o prazo
de vigência do Contrato

l0.34. Apresentar relatório das atividades em até 5 (cinco) dias úteis após o término do evento, caso
solicitado pela Contratante.

l0.35. Designar tormillmcnte um picposto, pal'a regi'cscntar aclministrativamcnte a Contratada junto à
Contratante (durante o periocto de execução (tos serviços, bem como para exercer a supervisão e controle do
pessoal quanto ao cumprimento dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante
e ateu(tendo às reclamações formula(tas

l0.35.1. O preposto deverá portar uin númej'o de celular que a Contratante possa entrar ein cantata
dtu-ante os eventos

l0.36. Apicsentar cronograma (tc montagem, desmontagem c picstação dos serviços ob.feto deste termo de
ret'erência. contemplan(to todos os itens deste termo de referência. O cronograma deverá ser apresentado
antes do início da montagem, no momento cm que for solicitado pela comissão organizadora do evento, e
somente terá xaliclade após aprovado pela equipe de apoio cla (ontratante

l0.37. Apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), ou Certificado de Responsabilidade
Técnica, ou Rcgistros de Responsabilidade Técnica (RRT), (]o(s) responsável (is) técnico (s), (devidamente
quitados, juntamente com seus respectivos comprovanles de pagamento, antes do início da montagem

l0.38. Apresentar tl Certa(tão cle registro e quitação de Pessoa Jurídica no Conselho de (- lesse
ou sede da licitante relativa ao exercício vigente na assinatura do contrato

do donaicílio

l0.39. Apresentar a ('ertictão (te iegistro e qttltação de pessoa física no Conselho (te Classe. relativa ao
exercício vigente do pi-oflssional quc será o Responsável Técnico pela execução dos serviços ila assinatura
do contrato.
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l0.40. Apresentar, na assinatura do contrato, a Comprovação de que o profissional responsável técnico pela
execução dos serviços compõe o quadro societáiio ou permanente de funcionários da licitantc conforme
elencado abaixo

a) No caso de empregado com vínculo cinprcgaticio, o i-espectivo rcgistro na carteira dc trabalho e
previ(tência social. bem como a ficlaa ou livro (te registro de empregados, este último, em
conformidade com as normas da Dclegacia Regional do Trabalho (DRT);

b) No caso de sócio (ta empresa, o respectivo contrato socia] (ta empresa ctevi(lamente registracto no
órgão competejlte (Cartório dc Títulos e Documentos ou Junta Comercial), para fins de se verificar o
vínculo com os responsáveis técnicos indicados na Certidão cte Pessoa Jurídica expedida pelo
Conselho de Classe;

c) No caso de contrato de prestação tle serviços técnicos. o contrato ctevidamente firma(to entre as
partes, com Firma reconhecida c registrado cln cartório. para vincular a responsabilidade técnica com
os pro[[ssionais informados na Certidão de Pessoa Juríc]ica expedi(]a pe]o Conse]ho de C]asse.

ll.CLÁUSULA DÉCl&IA PRINlEIRA
EXECUÇÃO

DA FISCALIZAÇÃO E ACORIPANlIAN'LENTO DA

11.1. A fiscalização c o acompanhamento da execução do contrato consistem na verificação da cona'ormidade
da prestação dos serviços e da alocução dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou nazis representantes da Contratante, especialmente
designados, na f'arma dos ans. 67 e 73 (ta Lei n' 8.666/1 993 e do art. 6' do Decreto n' 2.27 1/1997

11.2. O ieprescntante da Conta-atente deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato

11.3. As disposições previstas neste item não excluem o disposto na Guia de Fiscalização dos (-ontratos de
Terceirização. constante tlo Anexo IV da IN SLTI MPOG n' 02/2008. aplicável no (lue for pertinente à
contratação

11.4. A verificação cla adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
pi'evistos ilo Termo cie Referência c neste Termo dc (;ontrato

1 1.5. A execução (tos contratos deverá sei acompanhtltta e fiscalizada por tneio cte instrumentos cle controle.
que compreendam a nlensuração dos aspectos mencionados no art. 34 cla IN SLTI/'MPOCI n' 02/2008.
quando f'or o caso.

] ].6. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que hou\,e subdimensionamcnto da produtividade pactuado,
sem perda da qualidade na execução do ser\'iço. deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade ef'eti\agente realizada, respeitando-se os limites de
alteração tios valores contratuais previstos no li I' (to art. r)5 cta Lei n" 8.666/' 1 993

11.7. A collformidade dos equipamentos a scren] utilizados na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesJnos, de acordo com o
estabelecido no Termo dc Referência e na proposta, inf'ormando as respectivas quantidades e especificações
técnicas. tais como marca. qualidade e forma de uso

11.8. O represcnttulte cla C'ontratante deverá promover o registro tias ocorrências verihcadas, a(tocando as
providências necessárias ao llcl cumprinlcnto tias cláusulas contratuais. confonnc o disposto nos !$ 1' e 2'
do art. 67 da Lci n' 8.666,' 1 9')3. /7'
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11.9. O descumprimento totii] ou parcial das (demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratacta ente.jará a aplicação de sanções atlmmistiativas, pi evistas no instrumento convocatória, no Termo
de ReEérência, neste Termo (te Conta-ato e na legislação vigente, podem(to culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos ans. 77 c 80 da Lei n' 8.666/'1993

1].]0. 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 Contratante ou de seus agentes e propostos. de confomai(ttt(te com o art. 70 da Lei
n' 8.666/1993

11.11. A designação dos fiscais e do gestor do Contrato dar-se-á mediante portaria ou ato normativo
equivalente da administração da Universidade, juntado nos autos após a celebração do ajLlste.

12.CLÁUSULA DECINIASEGUNDA SANÇOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá
à Contratacta as sanções previstas no item 21 do Edital

garantida a prévia defesa, aplicar

13.CLAUSULADECl$1ATERCEIRA RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contralto poderá ser i-cscindido nas hipóteses previstas nos art. 78 e 79 da Lei n'
8.666, de 1993, com as consequências indicactas no art. 80 da mesma Lei, scm prejuízo tta aplicação das
sanções previstas no Termo de Ref'erência. anexo cio Edital

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados. asse.curando-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 n' 8.666. de 1 993

13.4. O termo de rescisão, sempre blue possível, será precedido de

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cuinpllctos ou parcialmeiate cumpridos

]3.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos

13.4.3. Indenizações e multas

14. CLÁUSULA OECIM.4 QUAIS'rA DASUBCONTltAT.4ÇAO

14.1. E pennitida a subcontratação do objeto liciTatório, porém o cumprimento do edital de licitação é de
total responsabilidade da Conta'atada.

14.2. A subcontratação depentte de autorização pré\,ia da Contratante, a quem incumbe axallar se a
subcontratada cumln'e os requisitos dc qualificação técJlica, além da regularidade fiscal e trabalhista,
necessários à execução (to objero

14.3. Em qutalquer hipótese (te subcontratação, peirlattnece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execução contratual, cabendo-lhe t-balizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como I'esponder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçõe.s
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação

15.CLÁUSULA DECIN'IA QUINTA \'ED.\ÇoES

18



15.1 E vedado à CONTRATADA

1 5.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de('ontrato para qualquer operação financeira;

15.1.2. 1ntenomper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE. sal\ o nos casos prc\'iscos L m lci

16. CLÁUSULA DECIMO SEXTA ALTERAÇOES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n' 8.666, de 1993

16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
SLlpressóes que se fizerem necessários. aTé o limite dc 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do conta-ato

16.3. As supl'essões resultantes dc acordo celebrado entre as partes CONTRATANTES poderão exceder o
limite (te 25% (vinte e cinco poJ cento) do valor- inicial atualizado cto contrato.

16.4. E admissível a fusão, cisão ou incorporação tta CONTRATADA convem outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juj-ídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original, sejam) mantidas as demais cláusulas c condições cto cona'ato, não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da(. ONTRATANTE à continuida(]e do conta-ato.

17. CLAUSUL.4 DECINIASETINIA PUBLICAÇÃO
17.1. Incunlbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrulmento, por extrato, no Diário
Ollcial da União, no prazo previsto na Lei n' 8.666, de 1 993.

18. CLÁUSULA DECIB'IA OITAVA FORO

18.1. O Foro para solucionar os litígios que decora'falem da execução deste Tenho de Contrato será o da
Subseçào Judiciária de Florlanópolis(Seção Judiciária de Santa Catarina) - Justiça Federal

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual
teor, que. depois de lítio e achacto em orctem, vai assillatto pelos contraentes.

}rcio Moreia:
Geíentê'Vendas

EVENTOSCASAMORI
i7?/0001-.NPJ;0531Florianópol is. 24 de J !ryq:,JllE::D-

.dPF r"uq r n n+ ç nP .LB Bd

P'/ Jair..blf®E;leão Filho
CPF: 342.374.379-49

( Pró-reitor de Administração)

Eduardo Laércio Mo
CPF:066.577.239

TESTEMUN

076.191.429-32

Nome
CPF: q ti ÀC 'seh . ac,ü -gf
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PORTARIA NQ.274/CCF/2018 DE 24 de Julho de 2018

O(A) 'Diretor(a) do Departamento de Projetos, Contratos e Convênios
no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria nQ 1 005/GR/2016.

RESOLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa CASA MOREIRA EvENTos LTDA EPP -
Processo nQ 23080.01 7003/201 7-91 - Contrato nQ 00274/2018.

MARIAHELENAGIACOMAZZI
Engenheiro/área, CPF 37800809900
DEPARTAMENTO DE FISCAUZAÇÃO OE OBRAS (DFO/SEOMA)

TATIANANANUNCIO NOSZCZYK
Engenheiro/área, CPF 05.250.1 36.958
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (DFO/SEOMA)
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tor Departamento de Projetos

Contratose Convênios
DPC/PROAD
ria 1005/2016/GR


