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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 1 8/12/1960, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 83.899.526/000] -82. com

$
doravante denominada FORNECEDORA, representada neste ato pelo Sr. Vandeir Pacheco Machado,
portador do CPF n' 932.29] .009-72, tendo em vista o que consta no Processo n' 23080.035817/2018-99 e
em observância às disposições da Lei n' 8.666, de 21 dejunho de 1993, da Lei n' l0.520, de 17 dejulho de
2002, do Decreto n' 2.271, de 7 dejulho de 1 997 e da Instrução Normativa BEGES/MPDG n' 05/201 7 e suas
alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão n' 504/2018, mediante as
cláusulas e condições a seguir entmciadas.

l.CLAUSULAPRllWEIRA-OBJETO

1.1. 0 objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução de
serviços.de manutenção preventiva e corretiva em Instalações de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
localizadas nas Unidades Administrativas e de Ensino da l.Jniversidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), situadas no Campus de Florianópolis (SC), incluindo o fornecimento de peças, 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.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:
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Item Discriminação Unid. Qtd.
Nlaterial
com BDI

(R$)

í\lão de
Obra

com BDI

Total
Unitário
comBDI

Total c/
BDI(RS)

4 Dl\rlSORIAS            
2

JOELHO 90 GRAUS. EM FERRO
GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN
20 (3/4"), INSTALADO EM R.\MAIS E SUB-
RAMAIS DE GAS FORNECIMENTO E
[NSTALAÇAO

Lin 9,00 l0,21 16,31 26,52 238.68

14

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO.
CONEXÃO KOSQUKADA,DNi5(i/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GAS
- FORNECIMENTO E nqSTALAÇÃo

un 2,00 17,30 lO,lO 27,40 54.80
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  23
PORCA(FLANGE) DE BÊCJNZF':''iÕ''ã;
FORNECIMENTO E
INSTALACÁO

un 17,00 12,07 6,39 18,46 313.82

  24 PORCA (FL4NGE) DE BkÕN2Ê
FORNECIMENTO E nqSTALAÇÃo un 4.00 7.22 6,39 [3,61 54.44

 40

LUVA, EM FERRO GALV.4NIZADÓ.
CONEXÃO KOSQUEADA,DN20(3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GAS
- FORNECIMENTO E ]NSTALACÃO

un 4,00 7,78 l0.91 18,69 74,76

44

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRA
GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUE.qDA, 3/4"
x 1/2", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

un. 23,00 8,76 l0,90 19,66 452.18

52

ru. nM FERRO OAI,v.WÍZAnól éiljNi:XliÕ
MOSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E [NSTALACÃO

un. 8,00 13,46 21,61 35,07 280,56

56
TE DE REDUÇÃO DE AÇO CÀI.VÃi:ii2ÃB6'$Õ
GRAUS -- ROSCA 3/4"x]/2" - FORNECIMENTO E
[NSTALACAO

un 6,00 1 5.15 21,92 37,07 222,42

58
TE DE COBRE DE 15 mm
FORNECIMENTO E nqSTALAÇÃo un 1.00 9,90 4,74 14.64 14.64

65
BUIAO OE AÇO GAI,VANiZAÜÓ i211
FORNECIMENTO E
NSTALACÃO

un 3,00 5,22 7,18 12,40 37.20

66
BUIAO DE AÇO GALVANIZA00 j7;i;;
FORNECIMENTO E
NSTALACÃO

un. 1,00 6,28 7,18 13,46 13,46

68
T,4MPA0 DE AÇO GALV.4NIZAD0 i17;i;; --
FORNECIMENTO E
[NSTALACAO

un. 2,00 7.31 7,18 14.49 28.98

7]
UNIAODEFERROGALV.4NIZADOCON!
ASSENTO CÓNICO EM BRONZE 3/4"
FORNECIMENTO E INSTALACÃO

un. 16.00 42.22 l0,99 53.21 851.36

76

TUBO DE AÇO GALV.'\NIZ.4DO COM
COSTURA, CLASSE MÉDIA. CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTEI,ACHO

m 3,00 17,20 l0,84 28,04 84,12  
  TUBO FLEXÍVEL DE COBRE SEM COSTURA -

CLASSE 2 - 3/8"
FORNECIMENTO E INSTAR ,ACHO

111 lO,oo 20,4] 12,50 32,91 329,10  
82

TUBO RÍGIDO DE COBRE SEM COSTURA -
CLASSE 1 1/2'
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 2,00 37.20 12,50 49.70 99,40

85

REGISTRO DE BLOQUEIO EM LATÃO
COM TERMINAL- ENGATE PARA TtJBO
FLEXÍVEL - VAZÃO 2 kgü
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 118.00 66.67 19,37 86,04 lO.152.72

86
REGISTRO DE BLOQUEIO EM LATÃO
1/2" x 1/2"

EQRNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Lin 12.00 55,21 19.37 74,58 894,96

90
V.4LVULADEESFERADEFECHORÀpIDO
MONOBLOCO M.ANOPLA ALAVANCA - 3/4"
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO : = = = = 572,88

811,70

93
V.4LVULADERETENÇÀOPARACOLETOR
1/2"NPT x 1/2"NPT

FORNECIMENTO E nqSTALACÃo



2.CLÁUSULASEGUNDA-VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de 15/03/2019 e
encerramento em 15/03/2020, sem possibilidade de prorrogação.

3 a
4

98
COLETOR PARA ALTA PREÉgÃÕ ÊR'XêÕ
GALVANIZADO - 2 S.IDAS - 3/4"
FORNECIMENTO E INSTALACÃO

un 4.00 76,62 l0,98 87,60 350,40

99
COLETOR PARA ALTA pkÉgliliõ'ÊR'Xêõ
GALVANIZADO - 3 S.tiDAS - 3/4
FORNECIMENTO E INSTALACÃO

un. 2,00 111,52 l0,98 122,50 245,00

101
M.4NOMETR0 - PRESSÃO DE TKAéÃi:iiÕ
DE 0 A 4 bar
FORNECIMENTO E INSTALACÃO

un. 4,00 32,00 24.05 56,05 224,20

[03
PTG-TAil BORRACHA (CONExÃo
FLEXÍVEL CHICOTE, MANGOTE) P45 -
6.4 mm - 50 cm COMPRIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACÃO

un. 25,00 28,22 5,39 33,61 840.25

104
NIPLE BORBOLETA 5/8"xl/8" - L,â.TÃ0
FORNECIMENTO E
NSTALACÃO

un. ll,oo 23,84 6,39 30,23 332,53

105

MANGUEiitA pvc RKroRçÀi5f êÕM
FIBRA TEXTIL -
PRESSÃO DE SERVIÇO DE 0.02 A
0,03 kgfycm' --COMPRIMENTO ENTRE 80 E
125 cm - FORNECIMENTO E TNSTAT.ACÃn

un 127,00 12,72 2,53 15,25 [.936,75

106

ABRAÇADEIRA METÁLICA KECULÁVÉi:
ROSCA SEM FIMP.4RA M,qNGUEIRA -
5/8"x3/4" - FORNECIMENTO E
NSTALACÃO

un 254,00 1,27 1,62 2,89 734.06

1 13

TESTE DE ESTANQUEIDADE COM .4R
COMPRIMIDO EM REDES PRIMÁRIA E
SECUNDARIA(IDENTIFICAÇÃODE
VAZAMENTO VIA TÉCNICA DE ESPT JMA\

un 41,00 12,27 73,97 86,24 3.535.84

115
PINTURA COM fiNTA ANTICORROgttr EÉI
FUNDO EPOxi - RICA EM ZINCO - CURADA
COM POLIAMIDA

un. 28.00 35.09 13,45 48,54 1.359.]2  
1 16

PINTURA ESMALTE FOSCO
SUPERFÍCIE METÁLICA un 5,00 l0.45 17.80 28.25 141.25  

117
DEMOLIÇÃO DE ALVEN,\RIA DE
ELEMENTOS CERÂMICOS
VAZADOS(TIJOLOS

un. 4,00 7,72 39,23 46,95 187,80  



3.CLÁUSULATERCEIRA-PREÇO

3.1. O valor total senime ci da centratação é de RS 28.844,65 (vinte e oito mil oitocentos e quarenta e

no período

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria nrelrista
no orçamento da União, parao exercício de2019, naclassificação abaixo: ' ' '''''-' '"-''-''

Fonte: 8100000000;

PTRES: 1 08366;

Programa de Trabalho: 1 2.364.2080.20RK.0042;

Natureza de Despesa: 339039.

42 No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma
natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados em confortnidade com a Lei n' 8.666/1993 e
consome disponibilidade de recursos financeiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF),
mediante crédito bancário, salvo: ' ' - '-' ~--' /'

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de desp.elas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o incisa ll do art. 24, da Lei n' 8.666/1993, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da apresentação da nota fiscal/natura. * '

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:

5.2.1. Ser emitida conforme as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2 (duas) vias ou mais,
com ]nesma razão social e número de inscrição no CNPJ/MF informados para a habilitação e
oferecimento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os dados necessários à perfeita
compreensão do documento.

5.2.2. Conter registro 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 recebimento ou outro, quando houver

5.3. Quando da ocorrência de eventuais atrasos 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 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulam:

[-(TX/ ] 00

365

«4
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EM = 1 x N x VP, onde

l = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa dejuros de mora anual;

EM = 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 ]nora e demais encargos por atraso, os autos devem ser

competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração''de
responsabilidade, identiülcação dos envolvidos e imputação de ónus a quem deu causa.

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 fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do prestador

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

5.6.1. Quanto ao imposto 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 CONTjiATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 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 Hlcará condicionado à apresentação de
comprovação por meio de docui-nento 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 Hinanceíra que Ihe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência 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) aa
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.
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5.10.2. Nas contratações intemacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser acordada
entre as partes.

5.11. O pagamento será e6etuado mediante atendimento das metas na execução do serviço, com base no
Instrumento de Medição de Resultado e nos instrumentos de fiscalização e medição da qualidade definidos
no Termo de Referência, conforme orientado na Instrução Normativa SEGES/MPDG n' 05/201 7.

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

7. CI.ÁUSUI,A 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 término 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 lO (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 correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

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

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

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

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

COd) NTllgaçX:s trqbalhioas ueeprevidenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela

7.1.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 1 6. 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, em favor do CONTRATANTE;

7.1.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por día de atraso, observado o máximo de
2% (dois por cento);

7.1.6. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão
contrato por descumprlmento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os

incisos l e TI do art. 78 da Lei n' 8.666, de 1993; '

7.1.7. O garantidos não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prquízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA;
7.1.8. A garantia será considerada extinta:

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE,
[-nediante tenno circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato;

b) 30 (trinta) dias após o término da vigência do contrato
ocorrência de sinistro.

que poderá ser estendido em caso de

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



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 autorizada a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na instrução

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
preço unitário. Os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência,'anexo do

9.CLÁUSULANONA OBRIGAÇÕESDACONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos 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 cabíveís.

9.3. NotiHcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção.

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

9.5. Efetuar as retenções. tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fomecida pela contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n' 5/2017

9.6. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela
Contratada para o Hlel cumprimento deste Termo de Contrato

9.7. Autorizar o acesso, às suas dependências, dos empregados da Contratada alocados para prestar os
serviços contratados, desde que credenciados e devidamente identlHlcados por crachá.

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

9.9. Encaminhar à Contratada a Ordem de Serviço (OS) acerca do(s) serviço(s) a ser(em) 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 fiscal ao local da solicitação dos serviços para atestar a realização dos mesmos

7
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10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

il RIH il::l ,nx inn:iii
==;= := =H:.=U T,==:=::.t::T,""««;;::,::: : :l :==,:==ln.E:l:
] 0.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração.

IHH%i.q$=a:::x::u l:ç:n:
l0.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos servidos a s'r--- ---. . - .
conformidade com as normas e determinações em vigor. -- "' ' -yv' a --ç li çxççutaaos

eln

l0.6. Disponibilizar à Contratante os el-npregados devidamente uniformizados e identinlcados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), quando for o caso.'

equipa10'6.1. A Contratada não poveraarepassar os custos oe quaisquer dos itens de unifomte e dos

adentrarDjsponiboipara\ Contrção tq sempre que esta solicite, a relação nominal dos empregados que

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.

JB:l Hall l H àl:IRAI iUl:!:-â::=:
lO.lO. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas intemas da Contratante e zelar
pelo património público, bem como manter respeito para com os servidores, professores, alunos e visitantes

l llR:lFIH:iil ::l IFb:-im,l:m uâ
objeto da Hcitaçãoalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponíveis para a realização do

lO.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

:lIdE ;lU: JBl: B :,:\'::l :=i:.::'='.==.='='í:
lO.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obriga'ões assumidas '
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. ' ' o-'-" -"-"'', vua'

lO.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

8



oct--nte de car--til zaçãol .na execução dos .serviços, de empregado que sda familiar de agente público
uuuPeto n 7.203/2010. mssao ou lunçao de confiança no órgão Contratante, nos termos do art. 7' do

imediato entre a. Contr- emissão e envio da Ordem de Serviço (OS), meios que possibilitem o contata
e-mai],çetc.'" uuu LaiiLe e a \-ontrataaa, tais como endereço completo, números de telefone fixo, móvel,

1 ::131: ! u=.=:'=':: ;=!'1=J::u
ratante, no prazo de até 5 (cinco) dias
até 2 (dois) dias úteis, para serviços

l0.21. Arcar com todas as despesas de estadia, alimentação, transporte, horas extras, adicionais e demais
encargos merentes à mão-de-obra e da aquisição de materiais

11i iliE ::lRZiHH H Rt::n:
1 0.23. Executar os serviços que impliquem desligamentos de energia, e/ou outros que possam comprometer
o nomlal funcionamento dos serviços acadêmicos, em dias e/ou horários em que não houver expediente.
quando solicitado. ' '' ' ''''-''-'~'

l0.24. Manter vínculo empregatício formal com seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de
salários e todas as del-naif vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas. além de
seguros e inden zaçoes: taxas e tributos pertinentes, bem como por quaisquer acidentes ou mal' súbito de que
possam ser vítimas quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista.

l0.24.1. A inadimplência da Contratada para com esses encargos não transfere à Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

l0.25. Manter quadro de pessoal suficiente para executar no mínimo 3 (três) frentes de trabalho simultâneas
para o atendimento dos serviços, sem interrupção, sqa 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

1 0.26. Devolver à Contratante todo material removido que estala em condições de utilização.

l0.27. Realizar limpeza periódica e final no local dos serviços e dar destino final apropriado aos resíduos,
bem como remover equipamentos empregados nos serviços

l0.28. Elaborar o Relatório Técnico Mensal (RTM), caso solicitado pela Contratante, que deverá conter:

l0.28.1. Discriminação dos serviços executados, com identificação de equipe, equipamentos, data e
local dos mesmos;

] 0.28.2. Medições efetuadas ao término dos serviços;

l0.28.3. Resumo das anormalidades e fatos ocorridos no período, incluindo falta de energia, greves,
problemas no transporte, etc;

l0.28.4. Resumo dos serviços executados com pendências, as razões de sua existência e os que
dependam de solução por parte da Contratante; '

l0.28.5. Relação de equipamentos, componentes e materiais substituídos por defeito ou desgaste;

l0.28.6. Sugestões sobre manutenção preventiva e corretiva ou modernizações cujas necessidades
tenham sido constatadas.

l0.29. Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados a Contratante e/ou a terceiros, por
seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

l0.30. Manter o Diário de Obras sob a sua responsabilidade, onde serão registradas todas as ocorrências
concernentes ao desenvolvimento dos trabalhos, caso solicitado pela Contratante.

9
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"ualluer epor, no pi'azo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade,
empregados L' " ç"uniu lariLe e/ou ae Terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus

dos critérios rdar as recomendações apresentadas na Instrução Normativa SLTI/MPOG n' 0 1/20 1 0, que trata
Administração Pública. iiuauç ainoientai na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela

ci.Áusui.A DÉciMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.

11.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos no Termo de Referência e neste Termo de Contrato.

11.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de

:==':llH'::'=%:T'l'," '
11.5. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XXX, ou outro
instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a).não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior à demandada

11.6. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços.

11.7. Durante a execução do objeto, o Hlscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade
dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a correção (ias faltas
falhas e irregularidades constatadas.

11.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao proposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou,
se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada

1 1.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de desempenho
e qualidade da prestação dos serviços realizada. '

11.]0. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

11.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas
no ato convocatório.

11.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido
sda suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

10
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] 1.15. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas. adotando as
providencias necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, confomle o (disposto nos $$ 1 ' e 2'

]1.16 0 descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensdará a apl.ilação de sanções administrativas, previstas no Edital e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666, de 1 993

11.17. A fiscalização. de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnims, 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 confomlidade com o art. 70 da [.ei
n' 8.666, de 1993

11.18. A designação dos fiscais e do gestor do Contrato dar-se-á mediante portaria ou
equivalente da administração da Universidade, j untado nos autos após a celebração do al uste.

ato normativo

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa
à Contratada as sanções previstas no item 21 do Edital.

aplicar

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos art. 78 e 79 da Lei n'
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa

]3.3. 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 tempo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. E permitida a subcontratação dos itens 118 e 119 do objeto, representando 8,30% do valor total
do contrato, nas seguintes condições:

14.1.1. E vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.
11
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14.4. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serão indicadas e
qualíHicadas pela licitante melhor classificadajuntamente com a descrição dos bens e/ou serviços a serem por
elas fornecidos e seus respectivos valores, no caso da hipótese prevista no art. 48, TI, da LC 123/2006;

1 4.5. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:

14 5 1 Apresentar a documentação de regu]aridade fiscal das microempresas e empresas de pequeno

porte subcontratadas, sob pena20 1 rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no $'1 ' do

14.5.2. Substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da
subcontratação, ]-mantendo o percentual originalmente subcontratado até a' sua execução' total,
notiHicando a Contratante, sob pena de rescisão, sem prquízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsáve] pela execução da parcela
originalmente subcontratada.

14.6 Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte. ' '

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VEDAÇÕES

15.1 E vedado à CONTRATADA

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Ter'rno de Contrato para qualquer operação financeira;

15.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. ' ''

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA A l ,TE R A r''ãt' q

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

16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

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.

16.4. E admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde
que soam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original, soam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prquízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da CONTRATANTE à continuidade do contrato.

Ü
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17. CI.ÁUSUI.A OÉCIMA SÉTIMA - PUBI,ICAÇÃO

17.1. Incumbira à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento
Oficial da União, no prazo previsto na Lei n' 8.666, de 1993.

por extrato, no Diário

18. 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.

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 em ordem, vai assinado pelos contraentes. ,,,{'Í-)

Florianópolis, 15 de março de 201

cair Napoleãã;trilho
CPF: 342.374.379-49

Vandeir P:iilheco Machado
CPF n' 932.29 1 .009-72

Representante legal da CONTRATADA(Pró-reitor de Administração)

TESTEMUNHAS

cpr: (Éo.é):%.8=R. -8a
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

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

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

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

PORTARIA Ne 040/CCF/2019 DE 15 de Março de 2019

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

R E S OLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os sewiços prestados pela Instituição/Empresa EVA CONSTRUÇOES E
INCORPORAÇOESLTDA - Processo nQ 23080.03581 7/201 8-99 - Contrato ng 00040/2019.

'"'-ANDRÉBITTENCOURTCABRAL
Engenheiro/área, CPF 91 260248968
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA / DMPI/S

\ JÚLIO CONRRADO THOMAZINI JÚNIOR
Técnico Em Eletromecânica, CPF 36820239840
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA / DMPI/S

RAMON MELODOSSANTOS
Engenheiro/área, CPF 04.355.715.329
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA / DMPI/S

VINICIUS REIS VASQUES
Técnico Em Eletromecâníca, CPF 00.869.933.051
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA / DMPI/S

u,:.,.. à..: za,.
Ulisses irai Zilio

Diretor Departamento de Projetos
Contratos e Convénios

DPC/PROAD
Portaria 1005/2016/GR


