
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATANNA

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

Avenida Desembargador Vitor Lima. no 222, 8o andar (Sala 802) . Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade - Florianópolis/SC - CEP 88.040-400

CNPJ/MF n' 83.899.526/0001-82
Telefones:(48) 3721-4234/3721-4240/3721-4236

E-mail: dpc.proad@contato.ufsc.br

G
'P

4

®
CeNTRAmw"2, zé l M/g

TERMO DE CONT]IATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDEjiAL DE SANTA CATA]UNA E A
EMPRESA FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA.

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.'

83.899.526/000 1-82, com sede no Campus Universitário, Bairro Trindade, nesta Capital, representada
pelo Pró-Reitor de Administração, Ricardo da Silveira Porto, CPF n.' 003.359.149-00. doravante
denominada CONTRATANTE e a Empresa FLEXFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ n.' 49.058.654/0001-65, com sede na Avenida Papa Jogo Paulo l,
n' 1849, bairro Cumbica, CEP 07.170-350, Guarulhos/SP, doravante denominada CONTRATADA.
neste ato representado pelo Sr. Julíano da Silveira Ghizoni, CPF: 0 1 8.05 1 .679-52, firmam o presente
TERMO de contrato, de acordo com o Processo D.o 23080.038522/2017-93 e Solicitação Digital
030265/2018, com sujeição às normas emanadas da Lei n.' 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei
n' l0.520/02 e suas alterações posteriores, Lei n.' 9.784/99 e suas alterações, Decreto n.' 5.450/05 e
suas alterações, Decreto n.' 7.892/13 e suas alterações, e às disposições estabelecidas no Edital de
Pregão H.o 344/2017 e nas complementações a ele integradas, aos termos da proposta vencedora e sob
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEljiA - OBJETO

1. 1 . Este contrato tem como objeto a aquisição de mobiliário corporativo para atender ao Campus
Florianópolis da IJniversidade Federal de Santa Catarina -- UFSC, conforme quantidades, valores
unitários e totais e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme ANEXO l.

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
2.1 . Os mobiliários deverão ser entregues e instalados nos seguintes locais:

2. 1 . 1 . Universidade Federal de Santa Catarina, no Campus Universitário Jogo David Ferreira
Lama, Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outro local definido na
solicitação de fornecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00
e das 14h00 às 17h00.

2. 1 .2. Campus de Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na
Rodovia Governador Jorre Lacerda, n' 320 1 - Km 35,4, Bairro Jardim das Avenidas,



Araranguá/SC, CEP 88906-072, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às

2. 1 .3. Campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na Rua
Jogo Pessoa, 2750, Bairro Velha, Blumenau/SC, CEP 89036-256, em horário comercial. de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17hoo.

2. 1 .4. Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na
Rodovia Ulysses Gaboardi, Km 3, Caixa Postal 101, CEP 89520-000, em horário comercial
segunda a sexta-feira das 08h00 às ] 2h00 e das 14h00 às 17h00.

de

2. 1 .5. Campus de Joinville da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na Rua Dr
Jogo Colin, 2700, Bairro Santo Antõnio, Joinville/SC, CEP 892 1 8-035, em horário comercial.
de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 1 7h00.

2.2. A Contratada deverá entrar em contato com o
solicitação de fornecimento para programar a entrega.

responsável pelo recebimento indicado na

2.3. O prazo para entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de 30 rtrinta\ dias
contados do recebimento da solicitação pelo fornecedor. ' ' ' ' ' '" "''-' --"'

2.4. O encaminhamento da solicitação de .fornecimento poderá ser efetuado mediante o envio, pela
Administração, de correspondência eletrânica (e-mail) ao correio eletrõnico da Contratada constante
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Registro de
Preços assinada pela. Contratada. A confirmação do envio da solicitação será aferida mediante o
recebimento de relatório de confirmação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema
administrador de e-mails da UFSC, independentemente do envio de conülrmação de leitura e/ou
recebimento por parte da Contratada.

2.5. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento deverão ser encaminhados. via ofício.
para os endereços eletrõnicos $aa:dçeln@çe!!!alQ:!ilbç:b!, ç99@ç9Dtato.ufsc.br e

, sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que se refere o
pedido.

CLÁUSULATERCEIRA-DAVIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do contrato será de ]2 (doze) meses, a partir da data da assinatura do
mstrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de prorrogação.

3.1.1 . As obrigações pertinentes à garantia contratual do objeto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, permitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expirada a vigência contratual.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONT]IATANTE
4.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento contratado, bem como realizar testes nos

bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/natura a efetíva entrega do objeto contratado e o seu

4.2. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais

4.3. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao objeto,
paraafielexecução do avençado.

aceite
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4.4
4.5

5.1. Fornecer à Contratante a quantidade dos produtos/materiais discriminada na respectiva
Autorização de Fomecimento, no prazo estabelecido no item 2.3 do presente Termo de Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

).z. comgir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Contratante e/ou a terceiros.

5.3. Atender prontamente às exigências da Contratante inerentes ao objeto do fornecimento.

5.4. Manter, durante a execução do fomecimento contratado, as mesmas condições da habilitação.

«*:l=1==;? :nl:ã: :'.==:=LF= =:===n'=:'=.::a=':'LILH=u

Hll EH ::u':=:=':::ll:ll::'=,=/'pu:E
5.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

l$g:lEI fRX ã HI gos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
, prestação de garantia e quaisquer outras

5.9. Não transferir a terceiros, por qualquer fomla, nem mesmo parcialmente as obrinanões
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. """-' -' -"- -õuvv'.-

iH S::l !ãlEü EH: :: 'i=a=.?:irn=
5 1 1 .rResponsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dos

5.12. Contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de

$HI i:Xl&S=f=":i':n.:= 'Gordo com o art.' 225 da Constituição
8.666/1993 e com o art. 6' da Instrução

5.13 Assegurar-se de que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI», cádmio (Cd), biÊenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados(PBDEs)

5.14. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e
comprometer-se pela destínação correta dos mesmos

baixa em ssão da u ilizaçao de adesivos, que estes sejam à base de PVA e, quando não possível, de

5.16. Quando da utilização de revestimentos em PVC ou laminados de borda, sejam utilizados
adesivos de contato à base de solventes não-agressivos

5.17. Fomecer produto com os principais componentes identificados um a um para facilitar futuras
reciclagens;
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g$ üi$1b$;1EHá l :ll
Corantes

Kiãã=iÜÜ;iã"k@F
/mdu ou índice Internacional de

C.1. 61 505
C.1. 62 500
C.1. 63 305

CAS (ChemicalAbstracts
.Sen'ice) N'

c.i. bi;iê;;;Bii;;T
C.l. Dísperse Blue 7
C.l. Disperse Blue 26
C.l. Disperse Blue 35
C.l. Disperse Blue 102
C.l. Disperse Blue 106
C.l. Disperse Blue 124
C.l. Disperse Brown l
C 1. Disperse Orange l
C 1. Dísperse Orange 3
C.l Disperse Orange 37

C:l. Disperse Orange 76
C.l. Disperso Red l
C.l. Disperse Rede í
C.l. Disperse Red i7
C.l. Disperso Yellow i
C.l. Disperso Yellow 9
C.l. Disperse Yellow 39
C.l. Disperso Yelloú 4ã

2475-45-8
3179-46-9

12222-75-2
12222-97-8
]2223-01-7
61951-51-7
23355-64-8
2581-69-3

730-40-5

C.1. 1 1 080
C.1. 1 1 005

C.1.11 132
c.1.11 110
C.1. 62 015
C.1.11 210
C.l. 10 345
C.l. 10 375

2872-52-8
2872-48-2
3179-89-3
119-15-3
6373-73-5

5.20. Quando da utilização de tecidos para a fabricação das cadeiras, não devem ser utilizados
guintes aminas aromáticas:

na
netil-4,4
)difenilmetano
fina

Idianilina
dianilina (139-5-1)

(95-53-4)
(95-80-7)

(137-17-7)
(60-09-3)
(90-04-0)

ina
ninotolueno
imetilanilina
-azobenzeno

(87-62-7)

5.21

qual
A licitante vencedora deverá entregar junto com as cadeiras giratórias o Manual do Usuário, no
conste a classificação das cadeiras giratórias,p.as instruções para uso/regulagem e as

4

l [----
4-amínodifenilo      

l Be;;iiÜi;a (92-87-5)   o-crer
l 4-cloro-o-toiuiama (95-69-2)   4.4'-o:
l 2-;i (91-59-8)   4.4 ' -tj-
0-aminoazotolueno (97-53-3)   o-polui
2-ameno-4-nitrotolueno (99-55-8)   2.4-diz
p-cloroanilína (106-47-8)   2.4.5-t
2,4-diamihoamsoi (615-05-4)   4-amar
4,4 ' -diaminodí fénilmetano (101-77-9)   o-anisi
3,3'-diclorobenzidina (91-94-1 )   2.4-xil
3 ,3 ' -dimetoxibenzidina (119-90-4)   2.6-xili
3 ,3 ' -dimeuioenziatna (119-93-7)    



recomendações de segurança cabíveis, tudo de acordo com o item 4.4.1 da NBR 13.962 de dezembro

CLÁUSULASEXTA-GARANTIA

6.1. O prazo de garantia mínima será de

6.1.1. !!glE(3â);.ãZI.]g: 60 (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante a nue for
maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal. "''' ' Huu -u-

6.1.2. eses) meses ou a fornecida pelo fabricante, a
que for maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal.

ii;=BRÜ;;n=$.:=':ões estipuladas no Edital não será
as (úteis), sendo o ânus decorrente

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo obleto do presente contrato é de R''
iZ.:Plb,SU (doze mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). '- ---- v uu -.,

Edital. CONTRATANTE realizará o pagamento em conformidade com as condições previstas no

-""',.,,:i=:=::=3wa=ne= EHwá.==E::; :nn{,nu
conformidade com a Lei n' 8.666/1993 e
partamento de Contabilidade e Finanças
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ZÚg:l;i;ms=m':,=:«,::;u;mmo de 30 (trinta) dias, a contar do
omo, da entrega da nota fiscal/natura

@:H$$EÊ$Rhn = iH=sâ:;
ii BX :H à H:H:iã)'=:mnt:=

.:=.;= =::m===;:=;=
i-(rx/ioo)

365

EM = 1 x N x VP, onde:

l = Índice de atuaJização 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.

7.7 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
(OB) para pagamento

dexfidamente dentificado.te dera.autorizado depois .de efetuado o "ateste" pelo servidor competente,
prestador dos serviços a iiul nsçai apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do

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

719.1. Quanto .ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar n' 1 1 6, de 2003, e ]egis]ação municipal aplicável.

7.9.2. A CONTRATADA 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 ficará condiz onado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
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!iHJml= =nw =p:=: =u=\':=::: :=::=:ru:':=:::
7. ]1 . E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato

i-(:EX1llDQI

365

D = 1 x N x VP, onde

l = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de desconto;

D = Desconto por antecipação;N
Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento antecipado;

VP = Valor da parcela a ser antecipada.

acordada entre as partes; ntemacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS
Os preços são fixos e irreajustáveis, exceto nos casos previstos no Decreto n' 7.892/13:

8.1

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

;;ÊF:=:==/=:n:= =:=:====:=i:=u=;==::lá;:m=,;
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CI.ÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES

H U%U :H:l':==:'=.:=i11T'i:.='='êH:t.?:Hl;H::

CI,ÁUSUI.A DÉCIMA PRIMEIRA- DA AI.GERAÇÃO E RESCISÃO

1 1 . 1 . A alteração deste contrato poderá ocorrer em consonância com o art. 12 do Decreto n' 7.892/13:

observado o disposos no correntes do Sistema/de; Registro de Preços poderão ser alterados,

ser assinado pelas partes Ção contratua], o mesmo será formalizado por meio de termo aditivo, a

1 1. 1.3amensoque l:ao caracterizam alteraçaaod de conoato poderão ser registrados por simples

] 1 .2. A rescisão deste contrato poderá ser:

l l: ll l:::lH:s':ü:s:'=:==\ ú '::=
para a CONTMTANTE;ordo entre as partes, reduzido a termo, desde que hqa conveniência

] 1 .2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria;

nos artigoetl;nmadol por aec u:lateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados

administrati ADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
será precedido: sl no an. / / aa Lei n' õ.óóó, de 1993. O termo de rescisão, sempre que possível,

1 ] .3. 1 . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1 1 .3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
1 1 .3.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GENIAIS

12.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços que deu
n9 8Lei n' 8.666/93 e termo ae contrato, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1g do art. 65 da Lei

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente contrato e não dirimidos consensualmente serão
resolvidos na Subseção Judiciária de Florianópolis (SeÇR Judiciária de Santa Catarina) - Justiça
.FeaeraJ. v\\ ' '
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produtos/materiais e quantitativos adquiridos pela Cntempla( o na página n' 1 0, que detalha a lista dos

l:â:::H=n:=:==::=='Z;:!!=;1:=:==::;H=T =!:i=.:..."", ".:,,

Integra este Termo de C

E, Per estarem ass n justas e testemunhas abaixoas partes o presente instrumento em três vias de igual

Florianópolis, 16 de maio fle 2018

(Pró-Reitor de
ilha;;iã;jjÍ;l;j;jjÇij;
CPF 0]8.051.679-52

Testemunhas

eg=',«'.
991 .553.68049

Nome:
CPF:



ANEXO l DO TERMO DE CONTRATO N.'!32Q./!$El3PnocEsso N.' 23080.038522/2017-93

'\

\

10

Grupo/Item Descrição Unid.
Medida Qtde.

Valor
Unitário

(RS)

Valor
Total
(RS)

0030 20680 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR
ALTO

Especificações completas do item constam no
Anexo ll do Edital.

CADEIRAGIRATÓRIAESPALDARALTO  
15 586.46 8.796.90

2.916.50
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Telefone: (48) 3721-9320 - Fax: (48) 3721-8422
E-mail: dpc(g>contato.ufsc.br

PORTARIA Ne 226/CCF/2018 DE 16 de Maio 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 ESOLVE

!ã ÜIBI%3:111 HIZ tElHa'àE'SéI'Ên:UW:;
EDUARDOFRANCISCO SILVA DESOUZA
Contador, CPF 02.858.481 .946

CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS / CFM(CFM)

FERNANDO GARCIAXAVIER
Assistente Em Administração, CPF 04.519.812.941
CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS / CFM(CFM)

üü-., â,.. 2a,:.
Ulisses traiZiiio

Diretor Departamento de Projetos
Contratose Convênios

DPC/PROAD
Portaria 1005/2016/GR


