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TEliMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA E A EMPRESA EVA CONSTRUCOES
EINCORPORACOES

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
CONSTRIJCOES E INCOjiPOjiACOES LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 06.932.604/001-52.
sediada na Avenida Atlântica , n' 874 CEP 88.117-045, em . São José/SC doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Vandeir Pacheco Machado, 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 junho de 1993, da Lei n'
[0.520, de ]7 de ju]ho 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' 4 19/2017 ARP n' 32/201 7, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas

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

Item Discriminação Unid. Qtd. Valor Unitário
(R$)

ValorTotal
(R$)

17.483,84  D IMPERMEABILIZAÇÃO    
D.2 Lajes,calhas e platibandas          
31 Limpeza do substrato por hidrojateamento m2

212.00 1.74 368,88  
32 Remoção de proteção mecânica m2

22.00 17,50 385,00  
33 Remoção de manta M2

276.00 3,03 836,28  
34 Camada de regularização com argamassa de

cimento e areia, traço 1:3 - 3cm de espessura
H2

64.00 17.62 1.127.68  



vencedom, indepe deeCemeato :incula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta

2.CLÁUSULASEGUNDA-VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de 30/07/20]8 e
encerramento em 30/07/2019, sem direito a prorrogação. "' ' ' - ''-

3.CLÁUSULATERCEIRA-PREÇO

3.1. O valor estimado da contratação é de R$ 18.600,40 (dezoito mil, seiscentos reais e quarenta centavos).

32. 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 utilizada
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 comerciais incidentes, taxa de administração, frete, segum e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

noorçamentodaUnião,paraoexercíciode2018,naclassificaçãoabaixo: ' ' ''
Fonte:8100000000.8250262460

PTRES: 108366.108365

Programa de Trabalho: 12.364.2080.20RK.0042, 12.364.2080.20GK.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.

2
./

}

35

Impermeabilização a frio moldada in loco. com
impermeabilizante flexível monocomponente a base de

elastõmeros sintéticos e betumes emulsionados. ref. lgolflex
preto. c/ consumo mínimo de 2,5kg/m2, estruturada com
tela de políéster malha lxlmm.

Impermeabilização a quente com manta pré-fabricada.
estruturada em poliéster. 4mm com uma face revestida em
alumínio inclusive pintura nas emendas com esmalte cor

a umínio e aplicação de pintura primária (primer).

M2
132.00 7.854.00

36 Mz
144.00 48,00 6.912.00

F LIMPEZAAPOS OS SERVIÇOS       1.116,56
56 Carga manual de entulho em caçambas. M3

5,00 25.56 127,80
57 Aluguel de caramba para entulhos, capacidade de 5ma. unid.

1,00 251.84 251,84
58 Limpeza final no local dos serviços. Hz 276.00 2,67 736.92

 



5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

:i:EHigf!;=::==::'i:=!:===m'=*:::=i: ;=:='::a;
BG:l$ 1: :1Ü 2111iJ :=\:'H=:N:.:;ã::

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/natura, devidamente atestada, a qual deverá:

;li.=X'l:HH.:iT: B=: 'E'.:H:'mç='.s=,:=, %

li0&HRj IHh$UhÜb$ !:;
l 'TX/100

365

EM = 1 x N x VP, onde

l = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EMI = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

5.3.1. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser

{= : ]1.H::;l lxÃPt 'ü
5.4. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária (OB)para pagamento. ~ '

5.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor competente,
devidamente identificado, na nota f]sca] apresentada e depois de verificada a regu]aridade fisca] do prestador

5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária, nos termos da legislação aplicável

5.6.L Quanto ao Tmposlo sobre Serviços .de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na
Lei Complementar n' 1 16, de 2003, e legislação municipal aplicável. ' ' ''

5.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos tempos da Lei
Complementar n 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de

3



Crev sto naaoferida Lei Complementado oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido

mdenizações lnisiraçalo deduzirá do montanteDa .ser pago os valores correspondentes às multas e/ou

E;:#H:ilS;:: ::!:':=:K='==:=i!:=.==HH: ;:: :!u=;-:
5.8. E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato

:Ü==:==:==:1=:1=Í::q=;=;J==:=:=:::=:=;.=:n=.=.:r":-',;' --,:--'.
hipóteses: nteresse da Administração poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este em duas

H;€1Ü'lÊRl:gUs= H=====%, :l'w'.::'=:s':=
l

365

D = 1 x N x VP, onde

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

Número de dias entre a VP D ' Desconto por an eclpação; e6etivo pagamento antecipado;
N

ent0'2.sNas contratações intemacionaís, onde poderá prevalecer disposição especial a ser acordada

lii TilBXHU$ Rã=1==Hn'==
6.CLÁUSULASEXTA-REAJUSTE
6.1. O preço será fixo e irreajustável

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

lilâ; EE Hall) E U illli J i:!: ;

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

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

execuçãozoscdlretos ,causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRAT.4DA; e

/



d) Obllgações trabalhistas ueeprevidenciárías de qualquer natureza, não adimplidas pela

item 1 6. 1 .2., observa(la a leggaranoa se regem :lem aceita se contemplar todos os eventos indicados no

7.1.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Económica Federal em conta --'...
com correção monetária, em favor do CONTRATANTE; ''' ----- 'v"'a ç'pç'.,-'iça

de o,07e,jnobservâncsa do prazo Hlxado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
2% (dois"por cento) pui çentoJ cio valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de

:«:«;:=#:Il=n:F='=. .:H=.:Y==;:: H :.=H':;:.=::;::
7.].7. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prquízos e/ou aplicar sanções à CONTRAT.4DA:
7.1.8. A garantia será considerada extinta:

RR ÜX18 UU :siHHi:TEliSl:
contrato;

ocorrênciatae siassltpos 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 repactuação, devendo esse reforço
acompanhar, na mesma medida, as majorações que forem feitas no valor ao contrato.

7.3. Fica autor zada a CONTRATANTE a reter a qualquer 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.itário e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os ter'mos de 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 eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.



serviços l ficar ao prnzotada a sue Golfe da.ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos

estabelecídaanC Edrtaada osvalororesultante da prestação do serviço concluído, no prazo e condições

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da natura/nota fiscal de será,idos da ''.-'--- ..
confbmlidade com o $ 8' do art. 36 da IN SLTI/MPOG n' 02/2008. --' - "- --yv' ua --u-iuaLaua, em

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

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

:iH:: IB:ll X; B li;;&U UJ===':=

l =E:Hi;::Fll 'H:=;n;:l:ilV=R
9.10. Enviar fiscal ao local da solicitação dos serviços para atestar a realização dos mesmos

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

ilha il #l'H
==,::= =T:== ===:";.:;:T.==;;::,:'ãl:: :: ::=,g=% ::l:
l0.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração.

l0.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem cxccu'-H
conformidade com as normas e determinações em vigor. '' '" ''-- - -' vv""'uu', ç-"

l0.6. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
cracna, alem ae prove-los com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos'de ProteçãoColetiva, quando for o caso

l0.7. Dispona ii;leaua Conrviço te, sempre que solicitado, a relação nominal dos empregados que adentrarão

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

l0.9. Apresentar, quando sol imitado pela Contratante, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível
de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão. ' '''" '--'v



É: l:UE:ll X àg :H1:31Ul:!: :.u:
lO.ll. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Contratante.

IU: Êl$Blàl B:;ll IT á:::
desempenhadas, alertando-os a não

a relatar à Contratante toda e qualquer

da l icitação mstalações, aparelhamento e pessoa] técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto

] 0.14. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

lii:UTl:lilll ll::l$ '=1ii; :*flls :: :/u:sf
lO.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrínapões assu--:'-- .. ..
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. ' ' ' " ''''õ-yv-'' a-u--nuas, luuas

1 0.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

ocu'.nte de ----- lização, na execução dos serviços, de empregado que sda familiar de agente público
uuuPeto n 7.203/2010. omissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do art. 7' do

H;llE g :f::,:=:::ns Serviço -- OS, meios que possibilitem o contato
ereço completo, números de telefone fixo, móvel

mu=='= '=u,:=n::,n==!tida pela Contratante no prazo de até 24h (vinte e
s, e no prazo máximo de até 2 (duas) horas, para

10 22 Arcarrcom à das ase.obm e da aquisição de materiais. transporte, horas extras, adicionais e demais

iB&$11 1 1lçllniü m::==:'::n: : : !=Ja::«=::
solução dependa de autorização para execução ou de providências por parte da Contr

i;ãl==.:=:ã:: :=!z':ua=?u'u;'E,;:'eâ,::==;.='=:Ê===:==:

lyiHUli$ sünm :a::::::üüu:l.::
possam ser vítimas quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista

l0.25.1. A inadimplência da Contratada para com esses encargos não transfere à Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato

l0.26 Manter quadro de pessoal suülciente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo
de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados que não terão em
hipótese alguma qualquer relação de emprego com esta instituição, sendo de exclusiva responsabilidade da
Contratada as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;

./



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.

equipamentos de prada ênao poderal repassar os custosos.e quaisquer dos itens de uniforme e dos

1 0.30. Comprovar, sempre que solicitado pela Contratante, a quitação das obrigações trabalhistas.
l0.31. Fornecer transporte para todos os seus profissionais.

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

[0.33. Realizar ]impeza periódica e final no local dos serviços e dar destino final anronriado a ','--.-
bem como remover equipamentos empregados nos serviços. ' " '"'-' -l"'i.'--""v av' -çoiuuuS,

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. '

1 0.35. Elaborar o Relatório Técnico Mensal -- RTM, caso solicitado pela Contratante, que deverá conter:

oral dos mesrnosnação dos serviços executados, com identiHlcação de equipe, equipamentos, data e

1 0.35.2. Medições efetuadas ao témlino dos serviços;

l0.35.3. Resumonsps anormalidades e fatos ocorridos no período, incluindo falta de energia, greves,

10 35.4. Resumoudospor p Ços da Conados com pendências, as razões de sua existência e os que

l0.35.5. Relação de equipamentos, componentes e materiais substituídos por defeito ou desgaste;

l0.35.6.sido estõeataoare manutenção preventiva e corretiva ou modernizações cujas necessidades

l0.36. Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados a Contratante e/ou a ' -. ...
seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho. ''"-'--- v' vu u ".-'..ç--uõ, pui

[0.37. ]\manter o Diário de Obras sob a sua responsabilidade, onde serão regístradas 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 ooUeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado 'ou extraviado por seus
empregados.

Si:Hii:unir HãlE:Ell ;;: :u\ ::: :
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEljiA - DA SUBCONTRATAÇÃO E ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1. Será admitida a subcontratação do item 2, 3, 4, 75 e 76 do Quadro Estimativa. Este item corresponde a

11.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a

Sebcontratada cumpre osoreqtositos de qualificação técnica, além da regularidade HscaJ' e' trabalhista,

8



Rl::;:H::::SH=:::;:::$H;
pactuado e h4a a anuência expressa da Contratante à continuidade do contrato. -' --]

CLÁUSULA DÉCIMA
EXECUÇÃO

SEGUNDA DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHA.MENTO DA

co'2role repeesentante da CONTRATANTEadeverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e

12.3. As disposições previstas neste subitem não excluem o disposto na Guia de Fiscaliza''ão dos Contratos
de Terceirização, constante do Anexo IV da IN SLTI/MPOG n' 02/2008. --'-- --- '"uv'

previstos noiTerml) de Reíérência o da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios

12.5. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle
que compreendam-n a mensuração dos aspectos mencionados no art.' 34 da IN SLTI/MPOG Ro 02/2008
quando foro caso

12.6. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no $ 1' do art. 65 da Lei n' 8.666/1 993

técnicas, tais como marca, qualidade e forma de uso.

12.8. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando

as pro 67 dciLs nec8ss:rias ao ülel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos' $$ 1a e 2'

12.9. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações com dedicação
excl usava dos trabalhadores da CONTMTADA, exigir-se-á, dentre outras, as comprovações previstas no

12.10. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que começa os seguintes documentos:

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

conste como tomador a CONTRATANTE; de qualquer mês da prestação dos serviços, em que



c) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da nrestanão d-- -----: ' ':
ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários= ' ""y"v uv' çi vlyus

RT:il::Ç BHÊI l: IX;:l ::
exigidos poranies delreali;açao, de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem

=n:=u..=='nn=::,Jei i& m '=«.:,;:':==:=ri,,:,=':=

=$=FH;=:gl:=:n=;iHU:'!i
IHi$H ; : nu*m.is=:sax:l
comunicar ao ülscalados.também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e
a fiscalização. '" u çuilu aLU qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte

l lii : ::S;:H! BH:':=::= ;: su :

l U31i::1111 ÜFn/ .::.==:: ;mJ:;w==
a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servi.'o
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; ''-'

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

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

d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

l ãÜBl: (: ::$r ::'u=t= u:::!=;:.: :l
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 ajuste.

10



A DÉCIMA TERCEIRA - SANÇÕES ADM INISTRATIVAS
CLÁUSUL

a ConPeta(iaexecução s preo stP:i cialtdo cardo E atAdministração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar

CI.ÁUSUI,A DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO

11iilllii Ui; gHB :'i!::: : i":=m:= \:: :i':=:
]42. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRAT.4DA 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:

1 4.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
] 4.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
1 4.4.3. Indenízações e multas.

CI.ÁUSUI,A DÉCIMA QUINTA - VEOAÇÕES
15.1 E vedado à CONTRATADA:

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

15.1.2. Interromperalaoexecua:o previ servlçosesob alegação de inadimplemento por
parte da

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

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

In â.Z= = == ':=:Eh,',r':'T' ::;.:';a;.=::E':i.=T'="o;;.:'=:ll"=.=
16.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes CONTRATANTES poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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CI.ÁUSUI.A DÉCIMA SÉTIMA - PUBI.ICAçÃ0

17.1. Incumbira à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nor extrat n:'.:.
Oficial da União, no prazo previsto na Leí n' 8.666, de 1993. "'-'''-' tv- -'A""v, --v -'caiu

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 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.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado -- '' ' - * . . .
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. uu çui z \auasJ vias de igual teor,

Florianópolis, 30 deju]ho de 20]8

Jail::tiãpoleão Filho
CPF: 342.374.379-49

(Pró-reitor de Administração)
CPF: 932.291 .009-72
(Representante Legal)
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PORTARIA Ne 279/CCF/2018 DE 30 de Julho de 2018

O(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos, Contratos e Convênioé.
no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria ne 1005/GR/2016,.

R ESOLVE

mKdEBWI B8E $HE====«
DESIGNAR

HELIO RODAKDEQUADROSJUNIOR

EE T ./á .NTO DE :ilqNUTENÇÃo PREDIAL E DE iNFRAEsrnuTURA PMPÍ/s
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UliSSes irai 71ítâ

Diretor Departamento de Projetos.
Contratos e Convênios

DPC/PROAD
Portaria 1005/2016/GR


