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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA E A EMPjiESA EVA CONSTRUCOES
EINCORPORACOES
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A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), autarquia educacional criada e integrada ao Ministério da
Educação (MEC) pela Lei n' 3.849, de 18/12/1960, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 83.899.526/0001-82, com
sede no Campus Universitário, Bairro Trindade, nesta Capital, representada pelo Pró-Reitor de
Administração, Sr. Jair Napoleão Filho, CPF n' 342.374.379-49, doravante denominada CONTRATANTE. e
a empresa EVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA -- EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n'
06.932.604/001-52. sediada na Avenida Atlântica , n' 874 -- CEP 88.1 17-045, em . São José/SC doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Vandeir Pacheco Mlachado, portador da Carteira
de Identidade n' 3.355.912 e CPF n' 932.291.009-72, tendo em vista o que consta no Processo n"
23080.058026/2017-56 e em observância às disposições da Lei n' 8.666, de 21 de jLmho de 1993, da Lei n'
l0.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n' 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n' 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato.
decorrente do Pregão n' 41 9/2017 -- ARP n' 32/201 7. mediante as cláusulas e condições a seguir enunciada\s

(

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. 0 objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução de
serviços de manutenção predial de impermeabilização e recuperação estrutural em edificações da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), localizadas em Florianópolis/SC (Trindade,
ltacorubi, Barra da Lagoa, Armação e Tapera) e em Araquari/SC (Fazenda Yakult),.incluindo o
fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada para a plena execução do objeto,
que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, e neste
nstrumento.

Item Discriminação
Valor

Total (R$)
1.450,00SERVtÇOg PRELIMINARES

ÃiiljjiiêÍãiãnãàime tubular metálico tipo torre, incluindo
montagem

m/mês
100,00

14.50 1.450.00

RECUPERAÇÃOESTRUTURAL 6.472,10

Estruturas de concreto armado

Ftemoção de todo corKreta solto. mal compactado e
segregado até atingir concreto são, através de

io mecânica e escarificação manuaessa
FRemoçã( do concreto deteriorado e/ou contaminado em
volta das barras para permitir a carreta limpeza das

mz
14,00

Hz
7.00

69,00

42.00

966.00

294,00
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9

10

Limpeza das armaduras através de escovamento manual
ou lixamento elétrico até a retirada de todo material
oxidado, toda carepa de laminação e produtos de corrosão.

vação de .toda a estrutura com máquina de área pressão
de água rhidrojateamento).

Substituição das armaduras corroídas. utilizando pintura
adesiva de base epóxi, ref. Sikadur ou similar, para a
emenda entre a nova barra e o concreto

m 199.00 2.90

1,50

577,10

21,00.l::.. L14.00

m l 20.00 33.00 660,00

1 1

12

13

B.2

Aplicação de primer monocomponente. com alto teor de
zinco, para proteção das armaduras 2 demãos.

Aplicação de ponte de aderência com adesivo estrutural a
base de resina epóxi. ref. Sika Dur 31 ou similar

Recomposição da estrutiifãili;m argamassa à base de
cimento e polímeros. pré-dosada, bicomponente /groute.
Espessura de 2 cm

m

H2

m2

199.00

14,00

14,00

3,00

79,50

597,00

1.113.00

105,00 1.470.00

Estruturas metálicas

15

17

19

C

D

Jateamento com areia em estrutura metálica.

Fundo anticorpos
demãos

Pintura esmalte fosco'ãiiã; demãos. sobre superf cie
metálica.

TRATAMENTO DEkÀ
ALVENARIA

Hz

m2

m2

18.00

18.00

18.00

15,00

15,00

13,00

270,00

270,00

234.00

iMPERMEABiLizAÇÃo
41.055,52

D.l l Reservatórios e Cisternas

26

27

28

29

D.2

Remoção de manta

Lixamento
cisterna

Escarificação ao redor das tubulações e posterior ap cação
de argamassa com hidrofugante

ApHcação.de.argamassa poiãêfica flexível. ref. \ ap us
ouuu ou similar, c/ consumo mínimo de 3.5kg/m2.
estruturada com tela de poliéster, malha lxlmm para
[glgDy@!b!!ylP=8s.

m2

H2

Hz

132.00

132,00

3,00

3,03

8,50

34.00

399.96

1.122,00

102,00

132.00 48.00 6.336,00

Lajes, calhas e platibandas

33 l Remoção de manta m2

M2

3,03

17,62

1.624,08

70,48
34 Camada de regularização com argamassa de cimento e

.!!gig: traço 1 :3 - 3cm de espessura
Impermeabilização a frio milÍdada irl loco. com
impermeabilizante flexível monocomponente a base de
elastâmeros sintéticos e betumes emulsionados. ref.
lgolflex preto, c/ consumo mínimo de 2,5kg/m2, estruturada
com tela de poliester malha lxl mm

Impermeabilização a quente com manta pré-fabricada
estruturada em poliéster, 4mm com uma face revestida em
alumínio inclusive pintura nas emendas com esmalte cor
alumínio e õpHcação de p ntura primária (prlmer)

536.00

4,00

35

30,00 59,50 1.785,00

36

D.4

47

564,00 48.00 27.072,00
N

Poços de elevador

Impermeab i21;1jãiãe superfície corri cimento

imp.ermeabilizante de pega ultrarrápida. ref. Viapol P02 ou
6,00 49,00 294.00
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1.2. Este Teimo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

2.CLÁUSULASEGUNDA-VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de 19/09/2018 e
encerramento em 19/09/201 9, sem direito a prorrogação.

3.CLÁUSULATERCEIRA-PREÇO
3.1. O valor estimado da contratação é de R$ 53.734,55 (cinquenta e três mil, setecentos e trinta e quatro
reais e cinquenta e cinco centavos).

3.2. O valor que a CONTRATANTE retribuirá à CONTRATADA pela prestação dos serviços será o valor
unitário homologado para cada item objeto desta contratação, respeitando a sua unidade de medida, de
acordo com a proposta comercial da CONTRATADA, multiplicado pela quantidade efetivamente utiliz.ada
no período
3.3. No valor constante no item 3.1. 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 cotnerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação

4. CI.ÁUSULA 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 201 8, na classificação abaixo:

Fonte: 8100000000, 8250262460

PTRES: 108366.108365. 1 08371

Programa de Trabalho: 12.364.2080.20RK.0042. 12.364.2080.20GK.0042 e 12.364.2080.4002.0042

Natureza de Despesa: 339039

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.
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E Outros serviços       1.206.00

53 Execução de junta de dilatação com isopor. com l Omm de
esDessura.

m 134.00 9,00 1.206.00

l LIMPEZAAPÓS OSSERVIÇOS       3.550,93

56 Carga manual de entulho em caçambas m' 25,00 25.56 639.00

57 Aluguel de caçamba para entulhos. capacidade de 5m; unid.
5,00 251,84 1.259.20

58 Limpeza final no local dos serviços. Mz 619.00 2,67 1.652.73

  TOTAL     R$ 53.734,55



5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

=E= ==nlH:'l==:::=.=:,;ll='E:=:,=n'=1'=.=::.:~. ' --n,«,:'lE:;

=Ü:lU:l:l:=;lÜR21;ã.":E==.=:'t:'n=:: !:lf:.:; :=:
5.2. O pagamento será efetuado pelo DCF no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento dos
materiais/prestação do serviços e da nota fiscal/futura. devidamente atestada. a qual deverá:

=EXl=lRl::'RI U ii:$ ãU:
;l;:=;$1;=1H.il : i =::.'=',=:=:'==v='.r=::::u

...:i$Ül$#UIH&Ê UHÜl&!:;
l !XZI oo

365

EM = [ x N x VP, onde

l = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa dejuros de mora anual;

EM = Encargos moratórlos;

efetivo pagamentoas entre a data prevista para o pagamento e a do

VP = Valor da parcela em atraso

$llllHHHI PI '
5.4. Será considerado como data do pagamento o dia el-n que constar como emitida a ordem bancária (OB)

;; ã==:=a:m=; .=:.::=::u.u: .::.=:=.z=T::.uâ,=i= ;=T==..
5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária, nos tempos da legislação aplicável

Lei Compõem aoamposlo sobre Serviços.slação muei Naturezicável.QN)' será observado o disposto na

5.6.2. A CONTRATADA regulamlente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n' 1 23, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
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abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar

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 de qualquer valor no pagamento devido a CONTRATADA será precedido de
processo administrativo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e
meios que lhes são inerentes.

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

5.9. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto estiver pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que Ihe tiver sido imposta em decorrência de inadimplêncía contratual

5.10. No interesse da Administração poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este em duas
hipóteses:

5.10.1. Por meio de correspondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando
descontos para a CONTRATADA (artigo 40, XIV, 'd'). Calculado à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

1-(TX/ 100
365

D = 1 x N x VP, onde

l = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de desconto;

D = Desconto por antecipação;
Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento antecipado

VP - Valor da parcela a ser antecipada.
N

5.10.2. Nas contratações intemacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser acordada
entre as partes.

5.11. O pagamento será efetuado mediante atendimento das metas na execução do serviço, com base no
Acordo de Níveis de Serviço e nos instrumentos de fiscalização e medição da qualidade definidos no Termo
de Referência, conforme o incisa Xll do Art. 1 9 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n' 02/2008.

6.CLÁUSULASEXTA-REAJUSTE
6.1. O preço será fixo e irreajustável.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A CONTRATADA prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n' 8.666, de
1993. com validade durante a execução do contrato e 3 (três) meses após o témlino da vigência contratual.
devendo ser renovada a cada prorrogação, observados ainda os seguintes requisitos:

7.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 1 0 (dez) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, a critério do órgão CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante
de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária, no valor de RS 2.686,73 (dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e
setenta e três centavos), correspondente a 5%(cinco por cento) do valor total do contrato;

7.1.2. A garantia, qualquer que sda a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

a) Prduízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

b) Prduízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

5
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c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela COTxrTRATANTE à CONTRATADA: e

COd) Obltgações trabalhistas ueeprevidenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela

ítein l Aimodoiiserva(la a leggaaçnoa se rege alnatórleita se contemplar todos os eventos indicados no

7.].4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Económica Federal em cont- ---'.=..
com correção monetária, em favor do CONTRATANTE; -- ' - "v---a '''PÇ'.--i',a

7. 1.5. A,jnobservâncsan,üo prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a apl ilação de multa
2% (dois por centos us pur centos ao valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de

:«:«: -= =':=1=H'P\:.'.:R,==.:v:H:: :: ::!:T:: :.==.=:'1::.=::;::
7.1.7. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA:
7.1.8. A garantia será considerada extinta:

HH $HRX18;';RH::iiHlll:T: :
ocorrênriatae siassilpos o término da vigência do contrato, que poderá ser estendido em caso de

7.1.9. O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria;

7.2. A garantia que se refere esta cláusula terá seu valor reforçado a cada repactua''ão del,endo esse r-f---
acompanhar. na mesma medida, as majorações que forem feitas no valor do contrato uv v-' -ç-u-VU

7.3. Fiica xlx lzada a CONTRATANTE a reter .aa. ualquer tempo, a garantia na forma prevista na alínea «k'

8' CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.L O regime de execução de serviços a serem executados pela CONTRATADA será o de empreitada por
do Edital. u e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência. anexo

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

contralaais e os temllm de sua proposta. obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas

IKLã=;=.ii:lHI) ::::iT:;il;ll::lHl: X
\
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9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correrão.

9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço concluído, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da natura/nota fiscal de serviços da Contratada, em
conformidade com o $ 8' do art. 36 da IN SLTI/MPOG n' 02/2008.

9.6. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto. que venham a ser solicitados pela
Contratada;

9.7. Autorizar o acesso às dependências da contratante, os empregados da empresa destinados a prestar os
serviços contratados, desde que credenciados e devidas-nente identiülcados por crachá;

9.8. Efetuar diariamente, ou quando julgar necessário, inspeções nos locais que estão sendo realizados os
serviços, com a finalidade de verificar as condições de conservação, t-nanutenção. limpeza e asseio, bem
como se os serviços estão sendo realizados dentro das condições e descrições pactuadas;

9.9. Encaminhar à Contratada a OS Ordem de Serviço acerca do (s) serviço (s) a ser (eln) executado (s),
contendo informações como: número, descrição do problema, responsável no local, responsável pela
autorização, responsável técnico pelo serviço, data, local, discriminação dos serviços com unidade e
quantidade, entre outras.

9.10. Enviar f]sca] ao local da solicitação dos serviços para atestar a realização dos mesmos.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência, de sua proposta e deste Terá-no
de Contrato, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especificadas no Termo de Referência, em sua proposta e neste Termo de Contrato.

l0.2. Reparar. corrigir, remover ou substituir, às suas expensas. no total ou ej-n parte. no prazo fixado pelo
Fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios. det'eitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados.

] 0.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração

l0.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os art. 1 4 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

l0.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor.

l0.6. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identiHlcados por meio de
crachá, além de prevê-los com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção
Coletiva, quando for o caso.

l0.7. Disponibilizar à Contratante, sempre que solicitado, a relação nominal dos empregados que adentrarão
o órgão para a execução servlço-

l0.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas. sociais. previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadímplência não transfere responsabilidade à Contratante.

l0.9. Apresentar, quando solicitado pela Contratante, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível
de toda a mão de obra oferecida para aduar nas instalações do órgão

7



i[UÜ[ K:]]iH]HH:]:]H:$i]]FXUl:;i=: ,::..:=:
lO.l l. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Contratante.

l;E: H i::$1Fãll ll IF ú:::=,ti fãl::=.=w:=.:..==
lO.13.tDete.r instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto

[O.]4. Re]atar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços

llii:U:l':iill:ii :lB='=lii;:=i:fIlEs ã:'u;:=';=';/u'=f;
lO.16. fç4anter durante toda a vigência do comrato, em compatibilidade com as obri.n''õe' âsstllll;'4".- '.. ...
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. ' ' '-''õ-vvv' "-''----ua', Luuus

10.1 7. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

ihR$Ril :;:: :i !u : K i;
lO.19.nVeder arutilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público

3/20]0. ssao ou junção de confiança no órgão Contratante, nos termos do art. 7' (io

=n=;?mvnn:T:T::, ::==.sn=,i=:,:==.:==:::=,.==:

Eiãi:i===i=F!;,:===i::t =';:==:==: :: :T=ç8:=:i :::i':=:
l0.22. Arcarrcoin à mãoasedespesas de estadia, ali nentaçl30, transporte, horas extras, adicionais e demais

«"*:: BB1 1211 ? ÜllKI IHE !::,:L::':=
normal fimcionam,-- viços que impliquem desligamentos de energia, e outros que possam comprometer o

uando solicitado. u uos serviços académicos, em dias e/ou horários em que não houver expediente,

lg iiUH #PXll$11il!#iÍll.Vll.::
l0.25.1. A inadimplência da Contratada para com esses encargos nào transfere à ('ontratante -
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. ---- a'a---ç a

ll$$1$HH li:êl$1 i$:
8
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l0.27. Apresentar à fiscalização da Contratante, no momento da assinatura do contrato, o recolhimento junto
ao CREA-SC da Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) ou o recolhimentojunto ao CAU do Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), relativa ao contrato e período de duração do mesmo. O
descumprimento da apresentação da ART ou RRT implicará no não recebimento da primeira natura

l0.28. Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que exigido pela Contratante e
ndependentemente de qualquer justificativa por parte desta, qua]quer profissional integrante das equipes de

trabalho cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais,
nconvenientes ou insatisfatórios à disciplina ou ao interesse do Serviço Público.

l0.29. Apresentar seus empregados, na execução dos serviços ora contratados, devidamente uniformizados.
identificando-os através de crachás, com fotografia recente, nome e função, e exigir seu uso em local visível

[0.29.]. A Contratada não poderá repassar os custos de quaisquer dos itens de uniforme e dos
equipamentos de proteção individual aos seus empregados.

l0.30. Comprovar, sempre que solicitado pela Contratante, a quitação das obrigações trabalhistas.

l0.31. Fomecer transporte para todos os seus profissionais.

l0.32. Devolver à Contratante todo material removido que estala em condições de utilização.

l0.33. Realizar limpeza periódica e final no local dos serviços e dar destino final apropriado aos resíduos
bem como remover equipamentos empregados nos serviços.

l0.34. Instruir todos os funcionários que prestarem serviços nas dependências da Contratante a zelar pelo
património público, bem como manter respeito para com os servidores, professores, alunos e visitantes

l0.35. Elaborar o Relatório Técnico Mensal RTM, caso solicitado pela Contratante, que deverá conter:

l0.35.1. Discriminação dos serviços executados, com identificação de equipe, equipamentos. data c
local dos mesmos;

l0.35.2. Medições efetuadas ao término dos serviços;

l0.35.3. Resumo das anormalidades e fatos ocorridos no período
problemas no transporte, etc;

incluindo falta de energia, greves

l0.35.4. Resumo dos serviços executados com pendências
dependam de solução por parte da Contratante;

as razões de sua existência e os que

l0.35.5. Relação de equipamentos, componentes e materiais substituídos por def'eito ou desgaste;

l0.35.6. Sugestões sobre manutenção preventiva e corretiva ou modernízações cujas necessidades
tenham sido constatadas.

l0.36. Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados a Contratante e/ou a terceiros, por
seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

l0.37. Manter o Diário de Obras sob a sua responsabilidade, onde serão registradas todas as ocorrências
concernentes ao desenvolvimento dos trabalhos, caso solicitado pela Contratante.

l0.38. Repor, no prazo máximo de cinco dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade,
qualquer oldeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus
empregados.

l0.39. Observar as recomendações apresentadas na Instrução Normativa SLTI/MPOG n' 0 1/20 1 0, que trata
dos critérios de sustentabi]idade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundaclonal e dá outras providências.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA SUBCONTRATAÇÃO E ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1. Será admitida a subcontratação do item 2, 3. 4. 75 e 76 do Quadro Estimativo. Este item corresponde a
2.0299% do valor total

11.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista,
necessários à execução do objeto.
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tXKCUçCLÁUSUtià DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA

IUWa$=': \:i u:!::: :i !n :
122. O representante da CONTRATANTEadeverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e

3:':1:=:;::H'::i:!i i;xx R:H !nL=,g :ps;ss.= '";, . ,"."",;. ~.; '""""
previstosverITermao da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
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12.10. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes documentos:

CONTRATANTEonta do INSS e do FGTS de qualquer empregado. a critério da

mnste:anda ft) ha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que

\
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c) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços
ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

d) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação.
entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acot'do colete\o clc
trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;

e) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos porlei ou pelo contrato;

f) Documentos comprobatórios da realização do pagamento de vale-transporte e auxílio
alimentação em nome dos empregados, relativos ao período de execução contratual, para fins de
conferência pela fiscalização.

12.]0.1. Tais solicitações serão realizadas periodicamente, por amostragem, isto é, abrangendo, a cada
ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que ao final de 12 (doze) rrleses de
execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados alojados tenham sido abrangidos ao
menos uma vez.

12.10.2. Para tanto, conforme previsto no Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus
empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos. preferencialmente por meio eletrânico.
quando disponível.

12.10.3. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte
da fiscalização.

]2.11. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, incluindo o descumprímento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
condições de habilitação, ensdará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento
convocatório, no Tem)o de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual-
conforme disposto nos ans. 77 e 80 da Lei n' 8.666/1 993.

12.12. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONTRATADA,
do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alojada
em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

12.13. A fiscalização de que trata este subirem 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 prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei n' 8.666/1 993.

12.14. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de empregado
vinculado à execução contratual, a CONTRATADA deverá entregar no prazo de lO (dez) dias a seguinte
documentação pertinente a cada trabalhador:

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço.
devidamente homologados, quando exigível pelo si ndicato da categoria;

b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões
contratuais;

c) Estratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado;

d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

12.15. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais. trabalhistas e
previdencíárias poderão ser apresentados em OI'iginal ou por qualquer processo de cópia autenticada pot
cartório competente ou por servidor da Administração.

12.16. 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 al uste.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

a cl nPeia(jnexecução sopre oiutpalciaiteio condra E ataldministração poderá, garantida a prévia defesa aplicar

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO

lli31ii 1; Slilã :;ãJ : :; :":=;gs= :; :i: :
14.2. Os casoa e e rpsaidao contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o

prevista no aHTRATADA reconhece osgdireitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa

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

14.4.1. Balanço dos eventos contratuaisjá cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos=
14.4.3. Indenizações e multas

CLÁUSUI.A OÉCIMA QUINTA - VEDAÇÕES
15.] E vedado à CONTRATADA:

]5.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira:

CONTRATANmperalvoexecuç:o dos i servi:çoseisob alegação de inadimplemento por parte da

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTEjiAÇÕES

16.]. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n' 8.666, de 1 993.

:n â.H='r==. ':=:1=::,'..:'::11;:.:T::.:TH;.:l=T::!':i«=':=":::o:;.:'=:ll"=.=

Á:àâÊ ;EgT=: ::::::1:: :==Tf.:=2=::.U:.=:::=.:==T"""~ :; . : ;. '*..-', .

IH$Xi$$$#:::n;::; ;:H#u i
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

Oficial da União, no prazo previsto na PeovidSlmór deP 9913cação deste instrumento, por extrato, no Diário
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CLÁUSULADÉCI»TAOITAVA FORO

18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da
Subseção Judiciária de Florianópolis(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 lido e achado ejn ordem. vai assinado pelos contraentes.

Florianópolis, 19 de setembro de 2018

ãíf Napo
CPF: 342.374.379-49

(Pró-reitor de Administração)

Vandeir Pacheco Machado
CPF: 932.291 .009-72
(Representante Legal)

TESTKUUNH4S

ai:Çt)heMaria ca
076.191.429-32CHr

@

Nome: qUt«X
cpp: (IÚ)-G3; ,gi)'R-3'\
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SERVIÇO PÚBLICOFEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-REITORIA DEADMINISTRAÇÃO
Departamento de Projetos. Contratos e Convênios - DPC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lama - Trindade
CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC

Telefone:(48) 3721 -9320 - Fax:(48) 3721-8422
E-mail: dpc@contato.ufsc.bf

Ç

PORTARIA Ne 327/CCF/2018 DE 19 de Setembro de 2018

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

\

R ES O.LV E

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
.os serviços prestados pela Instituição/Empresa EVA CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇOESLTDA - Processo ng 23080.058026/201 7-56 - Contrato ne 00327/2018.

HELIO RODAK DEQUADROSJUNIOR
Engenheiro/área, CPF 03.987.542.926
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA/ DMPI/S

LUIZGUSTAVOSILVADOS SANTOS :
Engenheiro/área, CPF 6641 6060078
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA / DMPI/S

Guilherme Fartkamp da Silveira
Diretor do Departamento de Projetos
Contratos e Convênios em exercício

DPC/PROAD
Portaria Rc 2601/2016/GR
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