Contrato de Compra de Materiais/Prestação de Serviços

Edital nº 001/2015 – Menor Preço

O presente instrumento de Contrato de Compra de Materiais/Prestação de Serviços é
decorrente do Procedimento nº 001/2015 e objetiva regulamentar a contratação de serviço
de empresa especializada em transporte interestadual e municipal de pessoas, tipo ônibus
rodoviário convencional, com sanitário, motorista, km livre, e capacidade mínima de 30
lugares, para passeio turístico, entre outros deslocamentos rodoviários, com os pontos de
origem, destino e pontos de passeio preestabelecidos, com verba oriunda do Convênio nº
811652/2014, proposta nº 046432/2014, celebrado entre a Fundação Universidade do Vale
do Itajaí e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, apresentando
abaixo a identificação das partes, objeto, preço e demais características exigidas no Edital,
conforme segue:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ, instituição pública
municipal sob o regime de direito privado, entidade beneficente e de assistência social sem
fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o número 84.307.974/0001-02, com endereço na Rua
Uruguai 458, Itajaí – SC, CEP 88.302-202.

CONTRATADA: Empresa ___________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o
nº __________________, sediada à rua/avenida ____________, setor /bairro
____________, na cidade de ___________ Estado de ________________.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de serviço de empresa
especializada em transporte interestadual e municipal de pessoas, tipo ônibus
rodoviário convencional, com sanitário, motorista, km livre, e capacidade mínima de 30
lugares, para passeio turístico, entre outros deslocamentos rodoviários, com os pontos
de origem, destino e pontos de passeio preestabelecidos no Edital nº 001/2015,
identificados no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento independente de transcrição.
1.2. Os serviços indicados na tabela abaixo terão suas características conferidas
quando da sua entrega/finalização e, sendo o caso de desconformidade1, deverão ser
entregues/apresentados/prestados àqueles efetivamente descritos no Edital
Convocatório/Proposta Comercial e ora adquiridos, no prazo máximo de 12 (doze)
horas, findo o qual, sem a apresentação devida, a CONTRATADA se sujeitará às
penalidades da Lei.
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Os projetos/documentos/materiais de apoio e Proposta Comercial apresentada pela empresa Contratada fazem parte
integrante do presente Instrumento e obrigam as partes ao seu integral e fiel cumprimento.

1.3. Discriminação do objeto:
ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

1

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTID
ADE

VALOR

Materiais e serviços descritos no Anexo
I2 e II3 deste Contrato, com valor unitário
discriminado e entrega no local da
execução do projeto (conforme
projetos4/documentos/materiais de apoio
e Proposta Comercial apresentada pela
empresa Contratada, os quais fazem
parte integrante do presente Instrumento
e obrigam as partes ao seu integral e fiel
cumprimento)
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Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se com
aquela prevista no Termo de Referência e com a proposta vencedora.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. Os serviços serão contatados e terão vigência a partir da assinatura do contrato
devendo finalizar a execução do objeto impreterivelmente.até o dia ... de ... de 20....,
podendo ter sua vigência prorrogada por meio de termo aditivo.
Nota Explicativa: Deve guardar conformidade com o Edital.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, 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. CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
4.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
4.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
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Projetos/documentos/materiais de apoio.
Proposta Comercial apresentada pela empresa Contratada.
4
O Projeto Arquitetônico constante do Anexo II deste Contrato não está em escala real. Assim, as eventuais dúvidas
existentes entre as partes deverão ser dirimidas em consulta ao arquivo digital disponibilizado à CONTRADA e sob
responsabilidade da Gerência de Logística.
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4.3. 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.
4.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.
4.4. 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.
Nota explicativa: Em princípio, o Decreto n. 7.892/2013, não veda a celebração de termo
aditivo contratual para o acréscimo dos quantitativos contratados. A Ata se diferencia do
contrato por ser “...documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso
para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e
condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório e propostas apresentadas” (TCU, Acórdão n° 531/2007, Plenário, Rel. Min.
Ubiratan Aguiar, DOU de 10.04.2007).
Nota explicativa: Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do
art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento, que
se encerra com o cumprimento das obrigações.
5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos
recursos específicos do Convênio Nº ........../20....., firmado entre a Fundação Univali e o
(NOME DA CONCEDENTE DOS RECURSOS DO CONVÊNIO).
6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no
Edital.
6.2. O pagamento será efetuado à CONTRATADA, pela Fundação Univali, mediante
......................ordem bancária.............., creditado em conta corrente até décimo dia útil
após a apresentação das Notas Fiscais/Faturas, devidamente atestadas,
acompanhadas das certidões previstas no edital.
6.3. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os
equipamentos necessários à execução da obra, devendo a mesma arcar com todas as
despesas de transporte, entrega e montagem dos mesmos.
6.4. Os pagamentos serão realizados nas datas/oportunidades fixadas/definidas acima,
desde que a CONTRADADA apresente a nota fiscal no setor competente da Fundação
Univali com 15 dias de antecedência à data ajustada para o pagamento. Caso contrário
a realização do pagamento dar-se-á 15 dias após a apresentação da nota fiscal no setor
competente da Fundação Univali.
6.5. A critério da Fundação Univali poderá ser utilizado o valor contratualmente devido
a cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela, relativo a multas
que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.

6.6. Quando a Fundação Univali de razão ao atraso no pagamento das faturas ficará
sujeita a atualização monetária do valor faturado, calculado desde o dia seguinte ao de
seu vencimento, até a data de seu efetivo pagamento.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Além das obrigações resultantes da observância do Procedimento nº...../20...., são
obrigações da Contratada:
8.1.1

8.1.2

8.1.3
8.1.4

8.1.5
8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10
8.1.11
8.1.12
8.1.13
8.1.14
8.1.15

Reembolsar a CONTRATANTE o valor correspondente ao serviço ou bem não
fornecido, subtraído o valor da multa de reembolso e demais taxas fixadas por
dispositivos legais que regulam a matéria, devidamente comprovado;
No caso de não execução do objeto contratado de acordo com suas
especificações, a CONTRATANTE solicitará formalmente à CONTRATADA, o
ressarcimento do valor correspondente;
Fornecer juntamente com o faturamento os créditos decorrentes de não
execução do objeto contratado, efetuando no mesmo o respectivo abatimento;
Manter em horário de expediente, número suficiente de funcionários para
atender prontamente a qualquer momento às requisições feitas pelo
CONTRATANTE;
Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
CONTRATANTE, quando da execução dos serviços contratados;
Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe
integralmente o ônus decorrente, independentemente da exercida pela
CONTRATANTE;
Arcar com eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros
provocados por interferência ou irregularidade cometidas por seus empregados,
convenientes ou preposto, no fornecimento dos serviços do objeto do Contrato;
Cumprir e fazer cumprir seus prepostos conveniados, leis, regulamentos e
postura, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades
competentes, pertinentes à matéria objeto do contrato, cabendo-lhes única e
exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de
seus prepostos ou convenentes;
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas diretas e
indiretas, tais como: salários, alimentação, transportes, diárias, encargos sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e de ordem de classe, indenizações civis e
quaisquer outras que forem devidas aos empregados no desempenho dos
serviços, objeto da licitação, ficando ainda a CONTRATANTE isenta de qualquer
vínculo empregatício com esses trabalhadores.
Manter atualizada a habilitação exigida no Edital;
Fornecer todos os serviços de acordo com as especificações técnicas
constantes do referido Edital;
Cumprir todas as atividades designadas no presente Edital;
Executar os serviços de acordo com as especificações constantes neste termo;
Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, para o fiel desempenho das
atividades específicas;
Providenciar a emissão e envio de Notas Fiscais/Faturas referente ao evento
realizado à contratante nos prazos fixados;

8.1.16 Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas
concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle, aos
documentos e registros contáveis da Contratada, conforme previsto na Portaria
Interministerial 507, de 2011;
8.1.17 Respeitar todas as leis e as normas de execução de obra, inclusive de
segurança pública e de prevenção a acidentes;
8.1.18 É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do material de
segurança (incluindo equipamento de proteção individual, de acordo com o art.
166, da CLT) aos seus funcionários, inclusive exigir o seu uso. Não será
permitido, em hipótese alguma, a permanência na obra, de funcionários sem os
devidos equipamentos de segurança;
8.1.19 Obedecer às normas e especificações a cada serviço/etapa, bem como respeitar
as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas,
principalmente aquelas relativas à construção/reforma de hospitais;
8.1.20 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e dentro
de prazos viáveis, os eventuais vícios ou incorreções encontrados nos serviços e
equipamentos empregados;
8.1.21 Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar a CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste
contrato.
8.1.22 Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos materiais e serviços em todas
as etapas;
8.1.23 Recolher todos os encargos, inclusive as decorrentes de obrigações fiscais,
tributárias, sociais e trabalhistas, apresentando a CONTRATANTE, quando
exigido, os documentos de quitação; e
8.1.24 A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos
de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATATANTE
8.1. Além das obrigações resultantes da observância do Procedimento nº...../20...., são
obrigações da Contratante:
8.1.25 Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do contrato a ser firmado;
8.1.26 Fiscalizar e acompanhar a execução do serviço;
8.1.27 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências
corretivas;
8.1.28 Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Fatura
devidamente atestadas, no prazo fixado;
8.1.29 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores designados e documentar as
ocorrências havidas;
8.1.30 Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que possa
desempenhar normalmente os serviços contratados;
8.1.31 Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e
esclarecimento que eventualmente venham a ser solicitadas;

8.1.32 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato,
em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo;
8.1.33 Aplicar as sanções administrativas, que se fizerem necessárias.
9. CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CADO DE
INADIMPLEMENTO
9.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora
de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas,
a CONTRATANTE e a CONTRATADA estão sujeitas às seguintes sanções
administrativas, garantida prévia defesa:
I – advertência;
II – multas:
a) 1%(um por cento) sobre o valor estimado do contrato, por dia de atraso no início da
prestação dos serviços, limitado a 10% (dez por cento) do mesmo valor.
b) De 2% (dois por cento) sobre o valor mensal estimado do contrato, por infração a
qualquer cláusula ou condições do contrato não especificado nas outras alíneas deste
inciso, aplicada em dobro de reincidência.
a) De 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato, no caso de recusa
injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento do contrato ou deixar
de apresentar os documentos exigidos para sua celebração, nos prazos e condições
estabelecidas neste Edital, independentemente das demais sanções cabíveis.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais, e as previstas em Lei ou Regulamento, de acordo com os
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93:
101.1
De comum acordo entre as partes, as quais deverão formalizar suas
intenções através de documento apropriado por escrito;
101.2
Pelo não-cumprimento das cláusulas e condições acordadas no presente
contrato, cabendo o pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato para a parte que der causa, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas
da data da rescisão. Verificado o descumprimento contratual, a parte lesada
deverá comunicar expressamente a parte infratora com 30 (trinta) dias de
antecedência da data em que se dará a rescisão.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
i. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
ii. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
12.1. Nos casos omissos serão aplicados os termos apresentados no Edital e,
subsidiariamente, no Anexo VI (Proposta Comercial da CONTRATADA), ou ainda, serão

expressamente ajustados entre as partes através de acordo de vontades, em
conformidade com a legislação pertinente.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itajaí (SC), para dirimir quaisquer desavenças
decorrentes deste contrato, renunciando qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja.

Itajaí (SC), ………. de ………….. de ………...

____________________________________ ____________________________________
Fulano de tal
Fundação Universidade do Vale do Itajaí
Contratante

Fulano de tal
Empresa....
Contratante

TESTEMUNHAS :
Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

