
COMI

SERVlçOPÚBLICOFEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC

Av. Desembargador Vitor Lama, n' 222, 8' andar, Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade Florianópolís/SC -- CEP 88.040-400

CNPJ/MF n' 83.899.526/0001 -82
Telefone:(48) 372]-4240/4236/4259

4

CÜNm10 NO.9P7 / .2''7'/

l.CLAUSULAPRllWEIRA-OBJETO

rnecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada para a plena execução do objeto,
que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do E(iitat. e 'Teste
mstrulnento.

Discriminação
Total

Unitá rio com
BDI

Total c/ BDI

SERVIÇOS PÊiii;Í]ÇiiNÀiiiX

(e-5i-nm), 1 ,2m de altura, fixada em estrutura de
madeira com arame galvanizado
Aluguel de andaime metálico fachadeiro
incluindo montagem. Altura: 2,00m / Largura
1,20in

Aluguel de andaime tubular metálico tipo torre,
incluindo montagem

2lm
80,00 8,00

8,00

14.50

640,00

m2/mês
240,00 1.920,00

145,00m/mês 0.00



1.2. ste Termo de Contrato vincula-se ao Edital
vencedora, independentemente de transcrição.

do Pregão. identificado no preâmbulo e à proposta

2.CLÁUSULASEGUNDA-VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses
encerramento em 12/1 ]/2019, sem direito a prorrogação.

com início na data de 12/11/2018 e

3.CLAUSULATERCEIRA-PREÇO
3.1. O valor estimado da contratação é de RS 27.993,40 (vinte e sete mil e novecentos e noventa e três reais e
quarenta 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 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, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
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3 1 Limpeza do substrato por hidrojateamento     1.74 174.00

46 Esgotamento da água no poço do elevador
manual e com o auxílio de moto-bomba h   5,10 408,00

47
Impermeabi lízação de superfície com ci mento
impermeabil izante de pega ultrarrápida, ref.
Viapol P02 ou similar, traço 2:1, espessura de
5mm

Mz
120,00 49,00 5.880.00

48

Aplicação de argamassa polimérica semi-
flexível, ref. Víaplus 1 000 ou similar. c/ consumo
mínimo de 3,5kg/m2, estruturada com tela de
poliéster, malha l xl mm para impermeabilização
de cisternas, e paredes em contato com o solo

m'
[20,00 50.00 6.000.00

E Outros serviços        
50 Aplicação de selante monocomponente

tixotrópico à base de po]iuretano - ] x l cm m   9.00 3.600.00

52

Aplicação de impermeabilizante flexível li l;l;ié
de elastõmeros, cor branco. ref. denverlastic.
wallflex ou similar, mínimo de 3 demãos.
estruturada com tela de ooliéster

ln'
50,00 75.00 3.750.00

54 Remoção de escada de marinheiro m   15,00 60,00

55

Fornecimento e instalação de escada de
marinheiro em tubo de aço galvanizado, diâmetro
de 40mm, espessura de 3,25mm, largura de
40cm, 5 degraus por metro. Incluso fixação na
alvenaria com argamassa em cimento e areia
média, traço 1 :4.

In
20.00 270.82 5.416.40

  TOTAL,       l)C IT o02 in



4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programa.das em dota''ão ornamen"-:- - -: . .
no orçamento da União, para o exercício de 20 1 8, na classificação abaixo: ' y"---';--'a- ia piupria, prevista
Fonte: 8 1 00000000, 8250262460 e 8280 1 53 1 63;
PTRES: 108366, 108365 e 108371

Programa de Trabalho: ij.3Õ4.2080.20KK.o042, ] 2.364.2080.20GK.0042 e 12.364.2080.20RK.0042

.UbULA QUARTA - DOTAÇÃO 0RÇAMENTÁRIA

No(q exercícioloc Seguiere(feito noelaoía conta dos recursosnaloprlo. para atender às despesas da mesma

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

::=!:u:n=:i;X$::1==:;i:='E:;:,=u::'=::::=.1: r:.:l!!':::;

=,Ü:lU:l :lÜ Rl:l;.":=-=:'z='w=.: i: ::'.:;J::
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:

EHBR$=!=:i'EHx=Hu::H.ãH':
il;:l;E:i':€1E.i T::li i :: ,: '.:=Tl:'=v='.=:=:1=

l TX/100
iHlb$i$;iUiHb)aNl?U$ !:;

365

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

R$11FXIHH$.p%='l
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5.4. Será sonso.arado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária (OB)

devidamente idetlti'- mente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor competente
dos serviços. uiiçauo, na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do prestador

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

5.6.]. Quaem ao Imposl 6,Sde 20Serviçegidlação lnunr Naturezicá SS.QN), será observado o disposto na

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

H;:ã=BiE:::: ::z:';=::==':=.=i!:/.:=n=: ;:: =:==:':
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.

hipóteses: nteresse da Administração poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este em duas

S ;ll:l\R : iRi: : H :1%: :w=.:: :::;!:
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 preaior papa:eaga ser aote a do efetivo pagamento antecipado;

N

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

5.11. O pagamento será efetuado mediante atendimento das metas na execução do serviço, com base no
Acordo de Níveis de Serviço e nos instrumentos de fiscalização e medição da qualidade definidos no Termo
de Referência, conforme o inciso Xll do Art. 19 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n' 02/2008

6.CLAUSULASEXTA REAJUSTE
6.1. O preço será fixo e irreajustável.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A CONTRATADA prestará garantia de execução do cona
1 993, com validade durante a execução do contrato e 3 (três)
devendo ser renovada a cada prorrogação, observados ainda os
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ato, nos moldes do art. 56 da Lei n' 8.666. de
meses após o término da vigência contratua

ntes requisitos



7.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
a) Prq uízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato:

execuçãozoscolltrato; ausados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a

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

COd) NTriATXD trauandoas t.eeprevidenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela

7.1.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicado- --
item16.].2.,observadaalegislaçãoqueregeamatéria; ' ' ''''--'' '''auv'---'

7.1.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Económica Federal em conta csnccín«-
com correção monetária, em favor do CONTRATANTE; ' '- -''' ''" -''p'.'.---ça

7.1.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa

2% (dois por cento) b pul çeiitoJ ao valor cio contrato por dia de atraso, observado o máxii-r)o de

il;i;lX::liii::: F :u :: ! :;:u:':::;=:;::
7.1.7. O garantidos não é parte para Hlgurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prq uízos 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.
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato:

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

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

llTil :: lãxi :l n un :: :i;
utilizada p.ara o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE confomle
çsLaoeieciao no an. iv-A, incisa IV, da Instrução Normativa n' 4 SLTI/MPOG, de 19 de março de

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 do contrato. '''' ''-'*

do ínciso XIX do aHa C ONTRATANTE a reter a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na alínea «k"

8. CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8 ] O regime de execução de serviços a serem executados pela CONTRATADA será o de empreitada por

do Edital. tário e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo
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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 termos de sua proposta.

.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. ' '

9.3. Notificar 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 concluído, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos. ' ;

9.5. E6etuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da natura/nota fiscal de serviços da Contratada. em
conformidade com o $ 8' do art. 36 da IN SLTI/MPOG n' 02/2008

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

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

9.8. Efetuar diariamente, ou quando julgar necessário, ínspeções nos locais 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 OS -- Ordem de Serviço 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

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência, de sua proposta e deste Termo
de Contrato, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
além de fomecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especitlcadas no Termo de Referência, em sua proposta e neste Termo de Contrato

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

l0.3. Manter o empregado nos horários predeter'minados 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 Consumidor (Lei n' 8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada. o valor
correspondente aos danos sofridos.

l0.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados. em
conformidade com as normas e detemlinações em vigor.
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l0.6. Disponibeizar.a Contmtante os empregados devidamente unifor'rnizados e identificados por meio de
Coletiva, quando for o caso. s Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção

l0.7. Dispona e izcrlaãoonrvitante, 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.

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

Ul: :lT :ll; i:HBi:l:l :$111XIEl:::-:
lO.ll. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas intimas da Contratante.

1=11:;1RI i::$1FÜl;:ll:lllgW ú:: .ti:=r:l::=.=n:=.;.=
lO.13.tDeter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponíveis para a realização do ob.fetoda licitação.

lO.14. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

Klii:UTliill:ini:il='=liE: i:filas ::: : ; : /n:ff
lO.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assutnidas toda-
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. ' ' ''' -", '-

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

IR$1hHl::;
lO.19. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público

ocupant nde.cargo0em. comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do art 7' do

l0.20. Disponibilizar, para emissão e envio da Ordem de Serviço -- OS, meios que possibilitem o contato
imediato entre a Contratante e a Contratada, tais como endereço completo, números de telefone fixo. móvel
e/ou fac-símile, e-mail, etc.

l0.21. Iniciar o atendimento à Ordem de Serviço emitida pela Contratante no prazo de até 24h(vinte e
quatro) horasl para os serviços considerados normais, e no prazo máximo de até 2 (duas) horas, para
serviços considerados emergenciais

l0.22. 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

]0.23. Relatam à fiscalização .a necessidade de quaisquer outros serviços não constantes da Ordem de Serviço,
assim como eventuais problemas e/ou irregularidades constatados durante a execução dos serviços, cuja
solução dependa de autorização para execução ou de providências por parte da Contratante.

l0.24. Executar os serviços que impliquem desligamentos de energia, e outros que possam comprometer o
normal funcionamento dos serviços académicos. em dias e/ou horários em que não houver expediente,
quando solicitado

l0.25. Manter vínculo empregatício formal com seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de
salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas. além de
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seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, bem como por quaisquer acidentes ou mal silbito de nue
puas [ri ser vitimas 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 Contratan'- -
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. -' '"a'a--LÇ a

llRHlil$H liêililiHi! zs: l
illHIRIBililFépi
l$1HHHHlil'lhiPIHPi:: :! !:l
l0.29. Apresentar seus empregados, na execução dos serviços ora contratados, devidamente unifomlizados.
identificando-os através de crachás, com fotografia recente, nome e função, e exigir seu uso em local visível.

l0.29.1. A Contratada não poderá repassar os custos de quaisquer dos itens de uniforme e dos
equipamentosdeproteçãoindividualaosseusempregados. ' ' ' ' '' ----- '. vv'

l0.30. Comprovar, sempre que solicitado pela Contratante, a quitação das obrigações trabalhistas.
l0.31. Fomecer transporte para todos os seus profissionais.

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

l0.33. Realizar limpeza periódica e fina] no ]oca] dos serviços e dar destino final anronriado aos resídu
bem como remover equipamentos empregados nos serviços. ' " ''r''-- --'uv',

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

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

oral dos mesmosnação dos serviços executados, com identificação de equipe, equipamentos, data e

l0.35.2. Medições ef'etuadas ao término dos serviços;

l0.35.3. Resumondao an, einalidades e fatos ocorridos no período, incluindo falta de energia, greves.

10 35 4. Resumoudos será ços executadosnCom pendências, as razões de sua existência e os que

1 0.35.5. Relação de equipamentos, componentes e materiais substituídos por defeito ou desgaste;

10 35.6. Sugestões sobre manutenção preventiva e corretiva ou modernizações cujas necessidadestenham sido constatadas

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

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

1038. Repor, no prazo máximo de cinco dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade.
qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado OI extraviado por seus

8
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1::1 11ilHIX :HIH:.:::ll ã ;ll:::::J\ :::i
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO E ALTERAÇÃO SUBJETIVA

2,0299% do valor total.ubcontratação do item 2, 3, 4, 75 e 76 do Quadro Estimatívo. Este item corresponde a

"":J"«=: T=H':=H.:' "'::::=,::\l:.::,,'= '='}.;.==.1'=3' .rl::

:üçBWI ::Ê:n::::nx::::: ;
l R$11H IHt;P;ll l::u(
CLÁUSULA DÉCIMA
EXECUÇÃO

SEGUNDA DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA

122. O representant dda CO]KITRATANTEadeverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e

]2.3. As disposições previstas neste subirem nào excluem o disposto na Guia de Fiscalizando do- ''--'-'..
de 'l'erceirização, constante do Anexo IV da IN SLTI/MPOG n' 02/2008. -- ' --''''"Yuv vv' ~.,U--UaLUS

previstos noircanlo da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios

"ue c execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle,
quando for o caso. çiisuraçao cites aspectos mencionados no art. 34 da IN SLTI/MPOG n' 02/2008,

i$PHIH l$P$1HH$1:u \::::
9



IZ.8. (.) representante da CONTRATANTE d
as providências necessárias ao fiel cumprimento iiuvçi o registro das ocorrências verificadas, adorando
do art. 67 da Lei n' 8.666/1 993. ias cláusulas contratuais, confomle o disposto nos $$ 1' e 2'

i:a=:;lilf!=,=!:=:ana.:p::i:i !i;=.i:=:i::==u::=;Ê=";,= i::,::
12.10. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes documentos:

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

conste coma tomador a COmentAanalítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que

c) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da nrestaoão do" ---- -: ..
ou, anda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários= ''uv"v -'u' -- viçus

::::Ç ãH:i Hfl11SllXEi:: :: u
exigidos povani ou peirecliliaçao, de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem

lãlH==5::;á::=;=i=,:=umento de vale-transporte e auxílio
o de execução contratual, para fins de

U3 FF$ :WIHI llligZll:llHilSl;:l :ÜI'll

iHiHh:Tüx:\HSH:=u,iS=:lÜ:H:l
12.10.3. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e
fiscalização.' ' di uu çoiiLrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da

liilili: :iil;;ll :il11 i$'TZ':::::J;: : ;:: ::'=f;=l

IH 1:31::1111U ãF /:: : .::,u ::::: : ;J::='=:::
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a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servi.'o
clevi(lamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; '' ' 'v

contratuaisle recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões

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

d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados

l ãiH;i Hi:i IR :;:mT.:'; :::=::. :: .:
12.16. A designação dos fiscais e do gestor do Contrato dar-se-á mediante portaria ou ato normativo
equivalente da administração da Universidade, juntado nos autos após a celebração do al uste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCE IRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

]3.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá garantida a nrél,ia defesa --l;««-
àContratadaassançõesprevistasnoitem21 doEdital. ' ' ' "''''"---.'- '-uuv-"",ap--va-

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO

Ziilllii li; l: l:l*:':!:xe=:=:"i : .:= l\:::::'l=:
14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente ]notivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa

prevista no aN. 77 dal,ei n' 8.666 de 1993.rectos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa

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

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSUI.A DÉCIMA QUINTA - VE NAÇÕES
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 parte da
CONTRATANTE,salvonoscasosprevistosemlei. ' ' ' '"

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

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 supress.ões 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.

11
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CI.ÁUSUI.A DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

Oficial da União,a o prNT prevAN na Lei n 8.666. de 19913cação deste instrumento, por extrato, no Diário

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

18.]. 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.

Florianópolis, 12 de novembro de 2018

CPF: 932.291 .009 72
(Representante Legal da COFxrTRATADA)

VandelíinPacheco l\4achadn

TESTEWUNF}4S

D8
OPe: Mana Càli?láa Santíagp

CP4 076.191.429-32
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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 João 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 509/CCF/2018 DE 12 de Novembro de 2018

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

R ES OLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa EVA CONSTRUÇOES E
INCORPORAÇOESLTDA - Processo ng 23080.058026/2017-56 - Contrato ng 00509/2018.

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

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

d,. 'zJ;,
li$isses irai Zilio

Diretor Departamento de Proletos
Contratose Convênios

DPC/PROAD
Portaria 1005/2016/GR


