TERMO DE CONTRATO 114/2015
CONTRATO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE
LONAS EM PAINÉIS EXTERNOS NAS UNIDADES I
E II DO UNI-FACEF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO ANEXO I CELEBRADO ENTRE
O CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE
FRANCA - UNI-FACEF E A EMPRESA INTERARTS
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME.
Processo n.º 39/2015
Convite nº 03/2015
O CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE FRANCA - Uni-FACEF, Autarquia
Municipal de regime especial situado na Av. Major Nicácio, 2433 – Bairro São José, na cidade de Franca,
Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o número 47.987.136/0001-09, neste ato representado por seu
Reitor, o Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto, brasileiro, casado, portador do RG n.º 4.885.208-SSP-SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 369.208.608/30, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE ou
Uni-FACEF, e, de outro lado, a Empresa INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, inscrita
no CNPJ sob o número 06.146.472/0001-33, estabelecida na Av. Orlando Dompieri, n.º 1785, Bairro Jd.
Barão, CEP 14.409-003, cidade de Franca, no Estado de São Paulo, neste ato representada por Nidia Chagas
Salviano, brasileira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 29.203.069-1, CPF nº 262.358.568-73,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avençado e celebram por força
do presente instrumento, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, contrato para
Confecção e instalação de lonas em painéis externos nas unidades I e II do Uni-FACEF, conforme descrição
constante do anexo I, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a CONFECÇÃO E
INSTALAÇÃO DE LONAS EM PAINÉIS EXTERNOS NAS UNIDADES I E II DO UNI-FACEF,
conforme descrição constante do anexo I, com a configuração constante da proposta da CONTRATADA.
Qtde

Especificações

03

Confecção e instalação de lona com impressão digital para painel
externo (estrutura pré-existente na Unidade I do Uni-FACEF).
Gramatura mínima de 440 g/m², com fios na espessura de 1000x1000
micras (fios de trama). Acabamento em ilhós e esticada com
abraçadeiras de nylon. Medidas da Lona 5,80 x 3,40 metros.

03

Confecção e instalação de lona com impressão digital para painel
externo (estrutura pré-existente na Unidade II do Uni-FACEF).
Gramatura mínima de 440 g/m², com fios na espessura de 1000x1000
micras (fios de trama). Acabamento em ilhós e esticada com
abraçadeiras de nylon. Medidas da Lona 12,50 x 5,03 metros.

Valor
Unit.

Valor
Total

R$1.282,00 R$3.846,00

R$ 4.086,00 R$12.258,00

Parágrafo Primeiro – O objeto da licitação deverá ser fornecido com todos os itens e acessórios necessários
à sua perfeita instalação e utilização.
Parágrafo Segundo – O objeto da licitação deve ser novo e entregue instalado, de forma a permitir completa
segurança quanto à originalidade do serviço.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO - O valor total a ser pago à CONTRATADA pelo fornecimento e
instalação, conforme especificações do anexo I, fornecido por meio deste contrato é de R$ 16.104,00
(dezesseis mil, cento e quatro reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA – O produto deverá ser entregue e instalado, estando em
plenas condições de funcionamento e operação, Unidade I: Av. Major Nicácio, 2433 – bairro São José Franca – SP – CEP 14401-135; e Unidade II: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400 - Bairro São José - CEP
14403-430, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do pedido enviado por meio de e-mail
pelo setor de compras. Durante a contratação serão 03 confecções e instalações de cada lona do Anexo I.
Parágrafo Primeiro – O CONTRATANTE designará um responsável para acompanhamento da entrega e
instalação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS - O pagamento será efetuado através de depósito bancário
em até 15 (quinze) dias úteis após o término da instalação previsto no Anexo I do Edital e com a respectiva
Nota Fiscal de Serviço ou documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das
disposições contidas neste edital;
Parágrafo Primeiro - É condição indispensável para que os pagamentos sejam efetuados no prazo
estipulado que os documentos apresentados na fase de habilitação não se encontrem com o prazo de validade
vencido, especialmente os referentes à regularidade fiscal.
Parágrafo Segundo – Para todos os efeitos, considerar-se-á como data do pagamento a data de emissão da
ordem bancária pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES - São obrigações das partes, além
de outras previstas em lei e neste contrato:
I - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA tem por responsabilidade, afora outras que lhe couberem por lei, pelo Edital e por este:
a) fornecer o objeto da contração na forma e prazos estabelecidos no edital com seus anexos e neste contrato;
b) responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada por representantes das
partes, e indenizar o CONTRATANTE ou terceiros por todo e qualquer dano pessoal ou material que possa
advir, direta ou indiretamente do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. A indenização devida
será procedida pela CONTRATADA em favor do CONTRATANTE ou partes prejudicadas,
independentemente de qualquer ação judicial;
c) entregar o objeto em perfeito estado, realizar a instalação no local indicado na Unidade II do Uni-FACEF,
conforme orientações a ser fornecidas por ocasião da contratação;
d) efetuar o correto pagamento dos salários e de todos os encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários e
outros decorrentes do presente contrato.
e) reparar ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os objetos do contrato em que forem
verificados vícios, defeitos ou incorreções, salvo se resultantes de acidente a que ela, CONTRATADA, não
tiver dado causa, ou de comprovado mau uso pelo CONTRATANTE;
f) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE;
g) manter atualizada a documentação apresentada para habilitação, devendo a CONTRATADA informar ao
CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de renovação ou apresentação de
qualquer desses documentos, justificando a ocorrência.
h) é obrigatório e de responsabilidade da contratada, providenciar seguro de acidentes pessoais para os
funcionários que vierem a prestar os serviços no Uni-FACEF com validade durante a execução do contrato e
durante sua prorrogação, se houver, e apresentar cópia das referidas apólices antes do início da execução dos
serviços.
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i) é obrigatório e de responsabilidade da CONTRATADA a observância de todas as normas de proteção ao
trabalho editadas pelos órgãos de fiscalização (Ministério do Trabalho, e outros), inclusive a fiscalização
quando à sua implementação e utilização.
i) é obrigatória a utilização de equipamentos e materiais de segurança (EPI’s) pelos funcionários da empresa
vencedora que vierem prestar os serviços no Uni-FACEF, sendo que o fornecimento destes materiais será de
responsabilidade da contratada e sem ônus para o Uni-FACEF.
II - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a) proporcionar condições indispensáveis para que a CONTRATADA possa prestar os serviços previstos
neste contrato;
b) designar servidores para o recebimento do objeto e acompanhamento da execução do contrato;
c) proceder pontualmente aos pagamentos devidos à CONTRATADA.
Parágrafo Único – As obrigações contratuais são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. O
CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência dessa responsabilidade para outras
pessoas físicas ou jurídicas, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - O CONTRATANTE, respeitado o
direito de defesa prévia, poderá aplicar as seguintes penalidades previstas nos Artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93 à CONTRATADA inadimplente:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço;
b) Multa administrativa, cumulável ou não com as demais sanções, a juízo da Administração. Os
percentuais das multas serão:
b.1. de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na execução do serviço, aplicada
sobre o valor total do contrato, até o limite de 10%;
b.2. de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de descumprimento de
cláusula contratual que não se enquadre na hipótese acima;
c) Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
Parágrafo Primeiro - Em caso de descumprimento de obrigação contratual punível com aplicação de multa,
o valor correspondente à sanção aplicável será deduzido dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE e retido, até que seja proferida decisão final acerca da aplicação da penalidade.
Parágrafo Segundo - Se a CONTRATADA não apresentar recurso no prazo legal, ou após o nãoprovimento ao recurso por ela interposto, a sanção será aplicada.
Parágrafo Terceiro - No caso de insuficiência ou inexistência de crédito em favor da CONTRATADA, o
recolhimento da multa aplicada deverá ser por ela efetivado, mediante depósito bancário na conta corrente do
CONTRATANTE, no Banco do Brasil, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias da data da notificação.
Parágrafo Quarto - Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, sem que a CONTRATADA tenha
comprovado junto ao CONTRATANTE o recolhimento do valor correspondente à multa aplicada, o débito
será encaminhado para inscrição na Dívida Ativa do Uni-FACEF e cobrança judicial.
Parágrafo Quinto - A aplicação das penalidades de que trata esta Cláusula não exime a CONTRATADA de
corrigir as irregularidades que lhes deram causa e, não o fazendo nos prazos previstos no edital e neste
contrato, autoriza, expressamente, o CONTRATANTE a contratar serviços de outra empresa qualificada para
sua realização, cujo pagamento ficará a cargo da CONTRATADA inadimplente e será retido de valores que
tenha a receber ou, na ausência de referidos créditos, cobrado na forma dos parágrafos primeiro a quarto
desta cláusula.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS - Dos atos da Administração cabe recurso, obedecido o
disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo único - O recurso interposto deverá ser protocolizado na Tesouraria do Uni-FACEF, localizada
na Av. Major Nicácio, 2433 – Bairro São José, Franca-SP, de Segunda a Sexta-feira, das 07:30 às 11:30 e
das 13:30 às 16:30 horas.
CLÁUSULA OITAVA - NATUREZA DA DESPESA - A despesa decorrente deste contrato correrá à
conta dos recursos consignados no Orçamento do Uni-FACEF para 2015, Ficha 06 3.3.90.30 Material de
Consumo.
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA
A execução deverá ter garantia de no mínimo 03 (três) meses, contados da data de recebimento definitivo
dos mesmos ou pelo prazo previsto nos dispositivos legais pertinentes à matéria, em especial os prazos do
Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e demais dispositivos normativos legais que regulamentem a
matéria.
CLÁUSULA DÉCIMA - VIGÊNCIA - O presente contrato vigorará pelo período de 12 meses contados a
partir de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - Fazem parte
integrante do presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital de Convite nº 03/2015 e seus
anexos, a Proposta de Preços da CONTRATADA e sua documentação de habilitação, constantes do Processo
nº 39/2015.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO - São motivos para a rescisão do contrato os
relacionados no artigo 78 da Lei 8.666/93.
Parágrafo Primeiro - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as previstas em lei.
Parágrafo Segundo - A rescisão do contrato atenderá ao disposto nos arts. 77 e seguintes da Lei 8.666/93
com suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO - Fica eleito o Foro de Franca, Estado de São Paulo,
para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações oriundas direta ou indiretamente deste Contrato, que não
possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, é lavrado o presente
contrato, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes, em 3 (três) vias de
igual teor e de mesmos efeitos legais.
Franca-SP, 16 de dezembro de 2015.

Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto

Nidia Chagas Salviano

Centro Universitário Municipal de Franca

Interarts Comunicação Visual Ltda-ME

Testemunhas:

Bárbara Costa Marques

Bruna Sousa Ferreira

CPF: 351.020.308-92

CPF:377.372.548-54
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