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SERVIÇO pÚBlICO FEDERAL
IINll®RSIDADE FEDERAL DE SANTA CATAR]NA

Pró.Reitoria de Administmção - PROAD
Departamento de n'ojetos, Conüatos e Convêniw - DPC

Av. Deseinbmgador Vitor Liina, n' 222, 8' aJldm, Prédio da Reiloiia 2
Baiím Trindade - Florianópolis/SC -- CEP 88.040400

CNPJa© # 83.899.526/000142
Telefone:(48) 3721-4240/4236

Website: dpc;proadufsc.br - E-mail: dpc.proad@contato.ufsc.br
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'lERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Qtn FAZEM ENTRE SI A
IJNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA E A EMPRESA JO]NVILLE
SQUA.RE GARDEN EVENTOS LTDA - EPP.

Raüel Feneir% portador do CPF n' 023.529.389-02, e.mail m&el@lsgevenns.com br, tendo em

mediante as cláusulas e condições a segura enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Serviços de recepcionista para
27,87 836,10

24147
para eventos -notumo

26.41 290,51



007

25631

13757

Serviços de auxiliar de
serviços gerais para eventos

hora

hora

24

15

25,99

94,00

623,76

Serviço de sonorização
completo, com operador de
som, pam ambientes com até
400 pessoas.

1 .410,00

Serviços de iluminação
completo, com operador de
iluminação, para ambientes
com até 400 pessoas.

008 12610 hora 10
130,00 1.300,00

Serviços de transmissão
simultânea de eventos por
melões.

009 4375 telas 06 249,89 1.499,34

Serviços de locação, com
montagem e desmontagem, de

palco em esüutura em
alumínio modular, piso em
madeirite naval, forrado na
base e laterais com carpete
preto.

010 24376 m2 35 27,00 945,00

Serviços de locação, com
montagem e desmontagem, de
praácável, em estrutura
metálica, com degraus, coberto
com compensado naval,
fonação com carpete preto e
corrimãos. Capacidade de três
formandos por módulo-

011 24376 módulo 10
53,00 530,00

Serviços de locação de
cadeiras de ferro, na cor
branca, com assento estofado.

012 20460 unidade 100
5,20 520,00

Serviços de locação de mesa
diretora, com toalha branca e
sobre toalha, com ll cadeiras.
])isponibilização de água
mineral aos membros da mesa,

servida em copo de vidro, com

014 20460 unidade 01 244,00 2'H.00

2



reposição quando necessário

Serviços de locação, com
instalação e desinstalação, de
painel de ft)ndo (ciclo rama),
em tecido antichamas, na cor
preta.

015 13099 m2 43 14,99 l 644,57

Serviços de confecção de
painel de comunicação visual,
em lona.

016

017

18961

55557

m2 07

01

03

01

l07,50 l 752,50

Serviços de locação de
panóplia, com quaüo mastros
para bandeiras.

unidade 73,75 l 73,75

Serüços de decoração com
arranjo floral para mesa
diretora/autoridades.

019

021

17019

17019

unidade 155,17 l 465,51

Serviços de decoração com
ananjo floral, para base de
PÚlPito.

unidade 129,99 l 129,99

Serviços de decomção com
vaso omamental grande, para
decoração de área de
circulação.

024

027

17019

13099

unidade 12

01

233,33 l 2.799,96

SeMços de locação de Púlpito T umdadé

TOTAL GERAL R$

148,00 148,00

13.783,30

1.2. Este Tenho de Contento vincula-.se ao Edital do Pagão, identiãcado no pnâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.L O pino de agência deste Teimo de Controlo é de 12(don) meses, com início na dab de
08/08/2018 e enwnamento em 08/08/2019, sem direito a prorrogação.

3. CLÁUSlnA 'TERCEIRA - PREÇO
3-1. A importância que a CONTRATIAN'lE retíibuirá à CONTRATIADA pela prestação dos serviços
será o valor unitário registmdo para cada item objeto desta contratação, nspeitado a sua unidade de
medida, de acordo com a proposta comercial da CONTRATIAIDA, multiplicado pela quantidade
efeüvalnente manejada no período.
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3.2. O valor estimado total da contratação é de R$ 13.783,30(treze mil, setecentos e oitenta e tx'ês
reais e tanta cenbvos).
33. No valor acima estão incluída todas as despesas ordinárias dietas e indintas decorwntes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encaqos sociais, trabalhistas, pnüdenciários,
âscais e comerciais incidentes, taxa de administração, mete, seguro e outros necessános ao
cumprimento integía] do objeto da contratação.

4. CLÁUStnA QUAKTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.L As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, pam o exercício de 2018, na classiâcação abaixo:
Fonte: 8100000000

Programa de Tmbalho: 12.364.2080.20RK.0042 e 12.364.2080.20RK.0042

Ptres: 108366 e 108371

Natunzz 339039

4.2. No(s) exercício(s) seguinb(s), cornúo à conta dos ncursos próprios pam atender às despesas
da mesma naüireza, cuja alocação será deita no início de cada exercício ânanceiro.

5. CLÁUSlnA QtJiNTA - PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos na CONTRATIANTE são Balizados em conformidade com a Lei n' 8.666/1993
e conforme disponibilidade de recursos ânanceiíos, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças
(DCF), mediante crédito bancário, salvo:

5.1.1. Os pagamentos decormntes de despesas egos valores não ultrapassem o limite de que
trata o incisa H do art. 24, da Lei n' 8-666/1993, serão efetuados no pmzo de até 5(cinco) dias
úteis, contados da apresentação da noü âsca]/fãtum.

5.2. O pagamento será eÊetuado pelo DCF no pmzo máximo de 30(trinta) dias, a contar do
ncebimmto dos mateliais4)gestação do serviços e da nota âscal/htuia, devidamente aBstada, a qual
deverá

5.2.1. Ser emitida conÊonne as previsões legais e ngulamentares vigentes, em 2(duas) vias ou
mais, com mesma razão social e número de inscrição no CNPJ/MF infonnados pam a
habilitação e oferecimento da proposta de paços, bem como deverá conter todos os dados
necessários à peiÊeita compreensão do documento.

5.2.2. Conter registo da data de sua apresentação/recebimento e do servidor responsável por
este em todas as suas vias, assim como, em mecanismo complementar de registro, como livro
protocolo de recebimento, aviso de ncebimento ou ouço, quando houver.

5.3. Quando da oconência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, a valor devido deverá ser acrescido de atualização ünanceiia, e sua apumção se hiá
desde a daü de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os jugos de mom serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6%(seis por cento) ao mo, mediste
aplicação das seguintes âomiulas:

''lX/100l
365

EM = 1 xN x VP, onde
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'lX = Percentual da taxa de jwos de mom anual;

1 = Índice de atualização financeira;

EM = Encargos morüórios;

N = Número de dias ente a data pnvista pam o pagamento e a do e@tivo pagamento;

VP = Valor daparwla em atraso.

Sela considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a lidem bancária
(OB) pam pagamento.

=T=::1='w «ãH3$3=.t.;Zf.: ===:':==:='Rm
=

5.7. A Adniinisüação deduáiá do Uuuta«w a ser pago os valores çornspondentes às mulas e/OU
indenizações devidas por parte da CONOTADA. . í"'nw'i"RATADA sela pnwdida

recursos e meios que hes são inerentes.

É Temo a CONTADA tra::sfeú a terceüos os finitos ou créditos decorrentes. o conüao

hipóteses:

Bmnüa:

365

D = 1 xN x VP, onde
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1 = Índice de atualização 6nanceim;

TX = Perwntual da taxa de desconto;

D = Desconto por antecipação;

Número de dias emre a data prevista pam o pagamento e a do efetivo pagamento
antecipado;

VP = Valor da pucela a ser antecipada.

N

5.10.2. Nas comutações intemacionais, onde poderá pnvalecer disposição especial a ser
moldada enfie as pares;

;
02/2008.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. O preço será fixo e ineajustável.

7. CLÁUSIJLA SÉ'RIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERlaçOS

7.L O ngime de exewção de serviços a seno exewtados pela CONTRATADA será o de
empreitada por põem unitário e os materiais que serão empregados pela CONTRATAN'lB são
aqueles previstos no Temia de Referência, anexo do Edital.

8. CLÁUSIILA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.L Exigir o cumpiimmn de todas as obrigações assumidas pela Conüatada, de acordo com o
estabelecido no Temia de Referência, no Edital, nos termos de sua proposta e neste Temia
de Contrato.

pam as providências cabíveis.

83. Notificar a Contratada, por escrib, da ocorrência de evemuais impeúeições no Guisa da
execução dos serviços, 6xando prazo pam a sua cornçao-

8.4. Pagar à Contmtada o valor nsultante da prestação dos serviços, no pmzo e condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos.

85. Eütuar as reenções tributárias devidas sobre o valor da ÊMnota fiscal de serviços da
ConüataiJa, an confomiidade com o $ 8' do art. 36 daIN SLTI/MPOG n' 02/2008.

9. CLÁUSIJLA NONA - OBRIGAÇÕES DA COFnRATADA
9.1. Executar os serviços confomie especiâcados no
Terno de Contrato, com a alocação dos

Tempo de Referência, em sua proposta e neste

empngados necessários ao peúeito cumprimento das
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cláusulas contratuais, além de fomecer as peças e fenaEnentas necessárias, na qualidade e quantidade

especificadas no Termo de Referência, em sua pmposta e nesB Tempo de Conüalo.

9.2. Reparar, conigr, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
6xado pela Conaaialiü, os serviços eeetuados em que se veíiÊcnem vícios, defeitos ou incorreçoes
resulMtes da exewção ou dos materiais empregados.

9.3. Manar o empregado nos horários pndetemlinados pela Administração.

o valor cornspondente aos danos soüidos.

caso

95. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a senm
executados, em conformidade com as normas e detemiinações em wgor.

9.6. Disponibilizar à Contmtante os empngados devidamente uniÊomlizados e identi6cados por
meio de crachá, além de piovê-los com os Equipamentos de Proteção Individual(EP]), quando R)r o

g.7. Disponibilizar à Contratante, sempre que esta solicite a relação nominal dos empregados que
adentralão o ógão pam a execução serviço-

9.8. Regonsabilizar-se por todas as obrigações traballústas, sociais, pnvidenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação esped$ca, cÜa inadimplência não transBm responsabilidade à
Contraünk.

9.9. Aposentar, quando solicitado pela Contralann, anotada de antewdentes
distribuição cível de toda amão de obm oferecidaparaatuar nas instalações do órgão.

Temia de Conuak).

9.11. bstnúr seus empregados quanto à necessidade de acatar as nomias intimas da Contratante.

9.13. Relatar à Contratante toda G qualquer irregularidade veriâcada no decorar da prestação dos

serviços.

9.15. Manter durante toda a vigência da Ata de Registno de Paços, em comwübilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÊcação exigidas na viciação.

9.16. Guardar sigilo sobre tidas as iiúoimações obtidas em decorrência do cumprimento do Tempo de
Referência e deck Temia de Contrato.
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sad.sMório pam o atendimento do open da licitação, excito quando ocorrer gwu
atolados nos incisos do $ 1' do aú. 57 da Lei n' 8.666/1993.

quando íor o caso

9.19. ApresenW, no ato da assinatum da Ata de Registro de Preços, comprovação de vínculo çom
-.a ..a. m-Ê n«:encha os requisitos e que estqa devidamente habilitado, com registo ativo junto

registro de paços

9.20. Responsabilizar-se portodos os equipanentos de seguimça exigidos pelo Corpo de Bombeiros
MiliU do Estado de Santa Catarina(CBMSC), ou órgão equivaleiM, ban como taxas e demais
l;nonPiatlaPtltí'i«

9.21. Obter, junto a Administração Pública competente, as liwnças, alvarás e autorizações
necessários à nalização do evento, caso sqa newssano

lO.CI.ÁUSULA DÉCIMA- OA SUBCOIV'l'NATAÇÃO . , .

IO.L É pennitida a subconüatação parcial do oUeta, até o limite de 30%(binü por cento) do valor
total do empeiüo.

I02. A subcontratação depende de autorização prévia da CoiltraMnB, a quem incumbe avaliar se a
subcoatiüada cumpre os requisitos de qualiâcação técnica necessários pam a execução do objen.

conünh.ais cormspondentes ao objeto da subcontmtaçâo.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FBCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA

art. 6' do Decreto n' 2.271/1997.

IL2. O iepresentanb da CONTRATANTE devem ter a experiência necessária pam o
acompmhaanenb e console da execução dos serviços e do contrato.//9
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11.3. As disposições pnvisüs nesk item não excluem o disPosn na Guia de Fiscalização dos
Contrans de Terceilização, constante do Anexo IV da IN SLTI/MPOG ]l' 02/2008, aplicável no que
for Derünene à contratação
11.4. A veMGaçãoualayau da pmstação do serviço devera ser Balizada com base nos critérios
piemstos no Temo de Re@rência, anexo do Edital.

n' 02/2008, quando íor o caso.

8.666/1993.

quantidades e

trabalhistas e prewaençiuin p""'"w -' - ')r servidor da Adxninistmção.
cópia autenticada por cartório çompe®nte ou

aduz
.a.JA

msnonsabilidade

= li.$MS==:3mm:'=wno«'"
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adininistiativapnwstano art. 77nhewi os8direitos da3CONTRATANTE em caso de

13.4. O temia de rescisão, sempre que possível, será pncedido:

rescisão

,3.4.1 Bdmço dos e"nms conaai«úsjácmPrid's '" p'r'iab"'nte c«"p:id's;
13.4.2. Relação dos pagamentos já etetuados e ainda devidos;

X

13.4.3.]ndenizações e multas.

14.CLÁUSlnA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES
14.1.É vedado à CONOTADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Tempo de Conuato pam qualquer operação financeim;

coNrRAT:AW'rE, Mv. "; " os p==1=
s sob alegação de inadimplemento por parte da
em lei.

contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - GARANlllA DE EXECUÇÃO

1;=ãÊünm BBE{HE
wquisitos:

cento) do valor total do contrato;

a

G 6.1.2. A garantia, qualquer que sda a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

n) pnÜüzos advindos do não cumprimento do objen do contrato;].a ou dolo
b) PbEeiuízos causados à CONSTANTE ou a ter@ilo, decorrenws aç çwpa vu -'"'
dutan@ a execução do contraía;

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pé
í"'QÍN'F"R ATANTE à COÍNTRATADA; e
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d) Obrigações trabalhistas e previdwciárias de qualquer natunza, não adimplidas pela
CONTRATADA;

16.1.3. A modalidade seguro-gamntia somente será awiü se con@mplar todos os eventos
das alíneas supracnaaas;indicados nos itens

===:;-."''K:nâHHmg''TT=;=:
Et:ÉT8©%nE'===H=H; H : S%'.?U:
observo o máximo de 2%(dois por cento);

16.1.6. O atraso superior a 25(Mte e cinco) dias aunnza a CONSTANTE a p cláusula

==;;.r='Tn'mlÜtãÜÜ .==SU:'E iSf"
suas cláusulas,

16.L7. O gamnüdor não é parte interessada pam âgular em oroçesso administrativo
ínstailrado pejo CON'TRATANTE çom o objetivo de apurar pnüuizos G/ou aplicar sanções à
CONTRAT:ADA;

16.1.8. A garantia será considerada extinta:

'3
cumpriu toda as cláusulas do comrato; e

b) 30(trinta) dias após o Émiino da vigência do contrato, que poderá ser estendido em
caso de ocorrência de sinistro.

16.L9. O CONmTAN'lE não executará a garantia nas seguintes ]npóteses:

a) Caso fortuito ou força maior;

Alteração, sem prévia anuência seguradora ou do dador, das obrigações

contratuais;

c) Descumpiimenb das obãgações pela CONTRATADA decornak de alas ou íüos da
c01q'l'RATIPLN'IE; ou

d) Prática de alas ilíciÜ)s dolosos por servidores da CONmTANIE.
10. Não serão admitidas ousas hipóteses de não execução da gaíanüa, que nâo as

previstas no subitem anünor; e
!ün cláusula somente será liberada anB a compíoy?;lão de que a16.LIL A garantia previstanesta cláusula ::ll:l=:. naa .InnnHEHtCS aa conüatação, e que, caso

1.. 1FGüdnmó.'''. i'ó'M
; a teor, a qualquer empo, a gaianüa na Êonna pnvista na
Insuução Nom)atava.

17. CLÁUSULA DÉCIBm. SÉTlhlA
ptMLICAÇAO

11



]7 11bcumbirá à CONTRATIANTE pmvidençiar a publicação deste instrumento, por exüato, no
Diá:do 06cU da Unto, no prazo previsto na üi d' 8.666, de IW3.

18. CLÁUSlnA DÉCIMA OITAVA - FORO

18.L O Fofo pam so]ucionm os litígios que decolnnm da execução des© Tempo de Conüato sela o
da Subseção Judiciária de Florianópolis(Seção Judiciária de Santa Czüaiim) - Justiça Federal.

Pam fimleza e validade do palmado, o pnseate Temia de Contrato foi ]aArrado em 2(duas) vias de
igual üor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contrwnws.

Floíianópolis, 08 de agosto de 2018

CPF # 023.5Z$a

IWlí& COJq'IRATADA

'lES' .s

n H
fV7aria Canolln«5 ndNome

076.191.429-32Nome

CPF: q àol 'b J 3 8 a. '3 ) 'z CPF



®.
SERVIÇO PÚB.LICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de. Projetos, Contratos e Convêhios- DPC
Campus Universitário Reitor Jogo David Ferreira Lima - Trindade

CEP: 88040-900 ü.Florianópolis:: SC
Telefone: (48) 3721-9320 - Fax: (48) 3721 -8422

E-mail: dpc(ê)cantata.ufsc.br

PORTARIA Ne 287/CCF/201 8 DE .8 de Agosto de 2018

O(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos. Contratos e Convénios.
no uso. de .suas.atribuições, delegadas pela Portaria ne 1 005/GR/201 6.

R E S O .L V E

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacipnadós, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa JOINVILLE SQUARE G..:.EVENTOS LTDA
P.rocesso.nQ 23080.022453/201 7-04 - Contrato ne 00287/2018.

LEILA CARVALHO MELO
Assistente. Em Administração, CPF 80585477515
CAMPUS DE JOINVILLE / JOI (J01)

LUCIANA REG'INATO DIAS SACHETTI
Técnico Em Assuntos Educacionais. CPF 26814797895
CENTRO TECNOLÓGICO .DE' JOINVILLE /.CTIOI(CTIOI)

Ulisses I'raiziiio
Diretor Departamento de Projetos

Contratos.e Convênios
opc/pno4o "

Portaria 1005/2016/GR

+


