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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, Baixo Trindade. nesta Capital. l-epresentada pelo Pró-Reitor de
Administração, Sr. cair Napoleào Filho, CPF n' 342.374.379-49, doravante denominada CONTRATANTE, e
a empresa LCF SERVIÇOS LTDA bIE, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 26.370.279./0001-99, sediada na
Rua Oscar Araripe, 837, Fortaleza CE, CEP 60135-1 80, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pela Sra. Mana do Rosário de Fátiina Lopes de Albuquerque, devidamente inscrita no CPF sob
o n' 054.852.478-57, tendo em vista o que consta no Processo n' 23080.026914/201 8-91e em observância às
disposições da Lei n' 8.666, de 21 dejunho 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 SEGES,''MPDG n' 05/'2017 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Temia de Contrato, decorrente do Pregão n' 206/2018 mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. 0 objeEO do presente instrutnento é a contratação de prestação de serviços, sob demanda, para
eventos institucionais da Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, que serão prestados nas
condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

1.3. Objeto da conta'atação

  COD
Descrição

Oüid.
Nfedída Qtó*

VálüfUnitáriü
Esümadü

Valor Tbtõl À.Dual  
001 12955 Serviço: coordenador de eventos hora 30 35,00 RS 1.050,00  
002 12955 Serviço: mestre de cerimónias hora 20 97,90

R$ ] .958.00  
003 8729 Serviço: recepcionista para e'ç'entoa haja 30 24,95

R$ 748.50  
004 24147

Serviço: segurança civil para eventos
diumo hora 15 24,95 R$ 374.25  

  24147
Serviço: segurança civil para eventos
noturno hora 15 29,95 R$ 449.25  

= 25631
Serviço: auxiliar de serviços gerais pala l
e\entes l hoJ-a l 150 25,00 R$ 3.750.00  



2.CLAUSULASEGUNDA-VIGENCIA
2.1. O prazo de vigência deste Tenho de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de 19/02/2019 e
encenamento em 19/02/2020. podendo ser pronogado por interesse das pal-tes até o limite de 60 (sessenta)
meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente

2.1.2. A CONTRATANTE mantenha interesse na realização do serviço
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012 20460
Locação: cadeiras de ferro com assento
estofado und 600 6,60 R$ 3.960.00

013 20460 Locação: mesa diretora und 04 349.90 R$ 1.399.60

014 13099
Locação: painel de fundo e laterais
(ciclorama)   200 33,75 R$ 6.750.00

015 17019 Confecção: canudos de papelão und 100 17.25 R$ 1 .725.00

016 [3099 Locação:púlpito und 03 125.00 R$ 375.00

017 13099 Locação:panóplia und 03 99,95 R$ 299,85

018 [3099 Locação: tapete (passadeira) und 03 199.90 R$ 599.70

019 17019
Decoração(arranjo floral): mesa
diretora/autoridades und 10 160.00 R$ 1.600.00

020 J 170]9
Decoração (arranjo floral): base de mesa
diretora/autoridades und 10 199.90 R$ 1 .999.00

021 17019 Decoração (ananjo floral): base de púlpito und 10 175.00 R$ 1 .750.00



2.1.3. O valor do contrata permaneça economicamente \ antaloso para a CONTRATANTE; e

2.1.4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na pronogação.

a) O prazo para manif'estação sobre o interesse da ptonogação contratual será de 1 0 (dez) dias
úteis a partir do recebimento da consulta formal enviada pela CONTRATANTE

2.2. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis (equipamentos e infraestrutura
necessários à execução dos serviços) já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação, deverão ser
eliminados como condição para a renovação

2.3. A CONTRATADA não terá direito subjetivo à prorrogação do prazo contratual
promovido mediante a celebração de termo aditivo

o qual deverá ser

3.CLAUSULATERCEIRA-PREÇO
3.1. O valor total estimado da contratação é de RS 88.324.20 (oitenta e oito mil. trezentos e vinte e quatro
reais e vinte 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 utilizada
no período.

3.3. No valor constante no item acima 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, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

4.CLAUSULAQUARTA DOTAÇAOORÇANIENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçanlentária própria, prevista
no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Fonte: 8100000000

PTRES: 1 08366

Programa de Trabalho: 12.364.2080.20RK.0042

Natureza de Despesa: 339039

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos pi'óprios para atender às despesas da mesma
natureza. cuja alocação será feita no início de cada exercício ülnanceira.

S.CLÁUSULAQUiNTA-PAGAXqKXTO
5.1. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados en] confomlidade cojn a Lei n' 8.666/1993 e
confon)ae disponibilidade de recursos financeiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF),
mediante crédito bancário, salvo:

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos va]ores não ultrapassem o limite de que
trata o incisa ]] do at't. 24. da Lei n' 8.666.'1 993, serão ef'etuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da apresentação da nota fiscal 'futura.

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 mesma i'azão social e número de inscrição no CNPJ/MF infomlados para a habilitação e
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oferecimento da proposta de preços
compreensão do documento.

bem como deverá conter todos os dados necessários à perfeita

5.2.2. Conter iegistro da data de sua apresentação'recebimento e do servidor responsável por este em
todas as suas vias, assim como, em nlecanisino compleinental 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 fórmulas:

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

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 mora e demais encargos por atl'aso, os autos devem ser
instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ânus a queda deu causa.

5.4. Será considerado colmo data do pagamento o dia em que constar colmo 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 \erificada a regularidade fiscal do prestador
dos serviços

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

5.6.1. Quanto ao imposto sobre Serviços de Qualquer Natui'eza (ISSQN), será obseTÜado o disposto na
Lei Comp[ementar n' 1 16, de 2003, e ]egis]ação municipal ap]icáve].

5.6.2. A CONTRATADA regularmente optanTe pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Comp[ementar n' ] 23, de 2006, não soa-erá a retenção tributária quanto aos impostos e conta-ibuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação por ideia de documento oÊlcial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar

5.7. A Adlninistl'ação deduzirá do montante a sei- pago os valores con-espondentes às multas e/ou
indenizações devidas por parte da CONTRATADA.

5.7.1. O desconto de qualquer \alar no pagamento de'' ido 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 inadimplência contratual.
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5.10. No interesse da Administração poderá ocoiler a antecipação de pagamento, sendo este em duas
hipóteses:

5.10.1. Por meio de con-espondência 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 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 sel"oiço, com base no
Instrumento de Medição de Resultado e nos instrumentos de fiscalização e medição da qualidade definidos
no Tempo de Referência, confomle orientado na Instrução Normativa SEGES/MPDG n' 05/20 1 7

6.CLÁUSULASEXTA REAJUSTE
6.1. Os preços convencionados, nos termos da proposta homologada, serão eixos pelo prazo de 12 (doze)
meses, contados do início da vigência deste contrato, admitindo-se, decorrido este prazo, o reajuste dos
preços mediante a aplicação da vai'cação do IPCA/TBGE.

6.2. Para o primeiro reajuste será considerado o índice acumulado no período compreendido entre o mês de
início da vigência deste contrato e o mês anterior ao da incidência do reajuste.

6.3. Para os reajustes subsequentes serão considerado os índices acumulados no período compreendido entre
o mês de início da vigência dos novos valores e o i-nês anterior ao de suas incidências, respeitando o
interregno mínimo de ] 2 (doze) meses. inclusive em caso de pt'on'oração do presente contrato.

6.4. A CONTRATADA perderá o direito de exigir. retroativamente, o reajuste dos preços contratados se não
solicita-lo até, no máximo. o mês subsequente ao de sua incidência

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

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

7. CLÁUSULA SÉTIN'IA - Gaja.ANTIA 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 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 correspondente a 5% (cinco por cento) do valor Total do contrato;

7.].2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida. assegurará o pagamento de:
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a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuízos diremos causados à CONTRATANTE decon-entes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato:

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA; e

COd) NTllgaçX:s trabalhistas 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 16. 1 .2., observada a legislação que rege a matéi'ia:

7.1.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Económica Federal em conta específica
com coneçào 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 dia de atraso, obsenado o máximo de
2% (dois por cento)

7.1.6. O ati'aso super'ioi a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a pl'omover a lesclsão
do contrato pol descumprimento ou cumprimento in-egulai- de suas cláusulas, confonne dispõem os
incisos l e ll do art. 78 da Lei n' 8.666. de 1993;

7.1.7. O garantidos- não é parte para figuram- 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 ülança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE
mediante tendo 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;

7.1.10. A garantia prevista nesta cláusula somente seta liberada ante a comprovação de que a empresa
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decoiTentes da conta'atação, e que, caso esse pagamento
não ocorra até o Hlm do segundo mês após o enceiTamento da vigência contratual, a gaJ'antia será
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretalnente pela CONTRATANTE, conforme
estabelecido na Instrução Nomlativa BEGES/MPDG n' 05/20 1 7

7.2. A garantia que se refere esta cláusula terá seu valor reforçado a cada repactuação, devendo esse reforço
acompanhar, na mesma medida, as rnajorações que forem feitas no valor do contrato.

7.3. Fica autorizada a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na Instrução
Nonnativa BEGES/MPDG n' 05/201 7.

8. CLÁUSULA OITAVA - ]iEGIN'TE DE EXECUÇ.ÃO DOS SER\'AÇOS
8.1. O regime de execução de serviços a serejn executados pela CONTRATADA sel'á o de empreitada por
preço unitário. Os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Tendo de Referência, anexo do
Edital

9. CLÁUSULA NONA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Conta'atada, de acoi'do com as cláusulas
contratuais e os ternos de sua proposta.

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos sei'/içou, por servidor especialmente designado,
anotando em registlo próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
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empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

9.3. Notiflcai a Cona'atada 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
Edital e seus anexos.

no prazo e condições estabelecidas no

9.5. Efetual' as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada
que couber. em confomaidade com o item 6 do Anexo XT da IN SEGES./MP n' 5,/20 1 7

no

10. CLÁUSULA DÉCIN{A - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar os serviços conforme especificado, cona a alocação dos empregados necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os ntateriais e equipamentos. fen'amentas e
utensílios indispensáveis, na qualidade e quantidade especificadas, conforme o Termo de Referência, sua
proposta e este Termo de Contrato.

l0.2. Reparar, conigír, removem ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo Hlxado pelo
Fiscal do contrato, os serviços ehtuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados.

l0.3. 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. 14 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consunaidor (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
coiTespondente aos danos sofridos

l0.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem executados, em
confon)cidade com as normas e detemlinações em vigor

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

l0.7. Disponibilizar à Contratante, sempre que esta solicite a relação nominal dos enlpl'egados que
adentrarão o órgão pata a execução do serviço.

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

1 0.9. 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.

10.10. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos eJnpregados alojados, no prazo
fixado pelo Fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à
execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Contrato.

lO.ll. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as nol'mas internas da Contratante

lO.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executam' atividades não abrangidas pelo cona'ato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer
ocos'ência neste sentido, a flm de evitam desvio de função.

1 0.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade veriHlcada no decorei da pt-estação dos serviços
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lO.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de 14 (quatol'ze) anos. nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos eln trabalho notunlo, perigoso ou insalubre.

lO.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualiHlcação exigidas na licitação.

] 0.1 6. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decon-ência do cumpl'itnento do Cona'ato.

lO.17. Arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente eln sua proposta não seja satisfatório para
o atendimento do objeto da licitação, excito quando oconer algum dos eventos anelados nos incisos do $ 1'
do art. 57 da Lei n' 8.666/1993.

lO.18. Apresentar, com antecedência mínima de 05(cinco) dias anteriores a realização do evento, a Anotação
de Responsabilidade Técnica devidamente quitada, em nome do responsável técnico da empresa que irá
acompanhar a execução dos serviços. quando for o caso.

lO.19. Apresentar, no ato da assinatui'a deste Tei'mo de Contrato. comprovação de vínculo caju pi'oÊissional
para exercer a função de Responsável Técnico, quando for o caso, devidamente habilitado e com registro
ativo junto ao seu Conselho de Classe competente, com apresentação de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Certificado de Responsabilidade Técnica (CRT) ou documento sitnilar, quando couber.

l0.20. Responsabilizar-se por todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSC), ou órgão equi\;dente, bem como taxas e demais
licenciamentos.

l0.21. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Cona'amante, nos termos do art. 7' do
Decreto n' 7.203/20 1 0.

l0.22. Deter instalações
objeto da licitação.

apal'elhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do

11. CLÁUSULA DECIMA PRINIEIRA
EXECUÇÃO

DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANH.4X'LENTO DA

1 1.1. 0 acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de ronda a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos ans. 67 e 73 da Lei n' 8.666, de 1 993, e do at't. 6' do Decreto n' 2.271 , de 1997.

11.2. 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 Tei'mo de Referência e neste Ten-no de Contrato.

11.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e õlscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no Anexo V. itens 2 6. i
ambos da IN n' 05/20 ] 7.

11.5. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), confbmle modelo pre't'isto no Anexo TIT, ou ouço instrumento
substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo ha'ç'er 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
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b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do ser\iço, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

1 1.6. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos pala a avaliação da
prestação dos serviços.

11.7. Durante a execução do objeto, o ülscal técnico deverá monitoras constantemente o nível de qualidade
dos serviços para evitam' a sua degeneração, devendo inten'ir para requerer à Contratada a correção das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

1 1.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou.
se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos sel'viços realizada

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

11.10. A Contratada poderá apresentar justiHlcati'ça para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocos'ência, resultante exclusivamente de favores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

11.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconfonnidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida. bem como quando esta ultrapassar os ní'ç'eis mínimos toleráveis previstos nos indicadores,
além dos falares redutores. de'ç'em ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas
no ato convocat(1)rlo.

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

1 1.13. O fiscal técnico, ao veriHlcar que houve subdimenslonamento 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, de 1993.

11.14. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada. de acot-do com o
estabelecido no Tendo de Referência, neste Tendo de Contrato e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas. tais como: marca, qualidade e fon-na de uso.

1 1.15. O representante da Contratante devem-á promover o registro das ocorrências x;eriÊicadas, adorando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. confonne o disposto nos $g I' e 2'
do au. 67 da Lei n' 8.666, de ] 993

11.16. O descumprimento total ou parcial das demais obl-igações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no Termo de Referência. neste Termo
de Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos
77 e 80 da Lei n' 8.666, de 1993.

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 técnicas, vícios
redibitórios. ou etnprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
eln corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. de conformidade com o art. 70 da Lei
n' 8.666, de 1993.

1].18. A designação dos fiscais e do gestor do Contrato dar-se-á mediante portaria ou ato nomtativo
equivalente da administração da Universidade, juntado nos autos após a celebração do ajuste.

12. CLÁUSULA DÉCINIA SEGUNDA - SANÇÕES ADNlINISTRATl\'AS

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
à Contratada as sanções previstas no itetn 21 do Edital
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13. CLÁUSULA DECIMO 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 prquízo da aplicação das
sanções previstas no Temia de Referência, anexo do Edital

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
direito à prévia e ampla defesa.

assegurando-se à CONTRATADA o

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n' 8.666. de 1993.

13.4. O termo de rescisão, sempre que possí\el, será precedido de:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpi-idos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda de'lidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14.CLAUSULADECTNTAQUARTA DASUBCONTR.4TAÇAO
14.1. E pemlítida a subcontratação parcial do objeto. até o limite máximo de 60oHo do valor total licitada

14.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliam se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica. além da regularidade fiscal e trabalhista,
necessários à execução do objeto.

14.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizam' a supervisão e coordenação das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

14.4. As micioeinpresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serão indicadas e
qualificadas pela licitante melhor classificada juntamente com a descrição dos bens e/ou serviços a serem poi'
elas fornecidos e seus respectivos valores, no caso da hipótese prevista no aH. 48, 11. da LC 1 23/2006;

14.5. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subconü-citação

1].5.1.1. Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
pode subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo pata regularização previsto no $ 1' do
art. 4' do Decreto n' 8.538, de 2015;

14.5.2.1. 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,
notificando a Contratante, sob pena de rescisão, sem prquízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela
originalmente subcontratada.

1+.6. Não será aplica't'el a exigência de subcontratação quando a licitante for qualificada como microeinpresa
ou empresa de pequeno porte.

15.CLÁUSULA DÉCTNIA QUINTA VEDAÇOES
15.1 E vedado à CONTRATADA

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

15.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
CONTRATANTE, salvo nos casos pre't'iscos em lei.

parte da
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA ALTERAÇÕES
16.1. Eventuais altei-ações 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 connatuais. os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (\inte e cinco por cento) do 'ç'dor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As supressões l-esultantes de acordo celebrado catre as partes CONTRATANTES poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do conta'ato.

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

1 7. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTINIA - PUBLICAÇÃO
17.1. Tncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficia[ da União, no prazo pt'existo na Lei n' 8.666. de ] 993

18. CLAUSULADECINIAOITAVA-FORO
18.1. O Foro para solucionar os litígios que deconerem da execução deste Ten-no de Contrato set'á o da
Subseção Judiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa Catarina) - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Teimo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Florianópolis, 1 9 de fevereiro de 2019

+r'?ütWté$ Fitam
CPF : 442 .374.379-49

Mana do Rosário de Fáti\&a Lopes (E Albuq= ue

(Pró-reitor de Administração)
CPF: 054.852.478-57

(Representante legal da CONTRATADA)

TESTEMUNHAS

Nome
CPF:

Guilherae foítkâlüP dt Silveira
047.938.339-18

a
L

Nome: Lyi\ J\ÉNÊiQU
-oScpr: /;oü. Gl:t , G'33
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SERVIÇO PUBLICOFEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

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

Campus Universitário Reitor Jogo David Ferreiro Lima - Trindade
CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC

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

PORTARIA NQ 026/CCF/2019 DE 1 9 de Fevereiro de 2019

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

RESOLVE

DESIGNAR o(s) sewidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa LCF.SERVIÇOS LTDA - ME - Processo ng
23080.026914/201 8-91 - Contrato n9 00026/201 9.

GISELELIMALUIZ
Secretário Executivo, CPF 04.191 .855.930
CAMPUS DECURITIBANOS/CBS(CBS)

UiiSSes trai Z !i
Diretor D©partarnentcJ de Projetos

Contratos e Convénios
DPC/PROAD

Portaria 100S/?015/CR

oo.8.S$glu-''~
Ó
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