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TER$q:o nE CÍ:)NTRAT(} QUt C:ELEBRÀ$'g: E.NTRE $! A
MINI'vER$ÍBztDE }q'EDEl&AL DE $.AN"l''Jq. C.&T'/CRINA E ]q.

zaTPRESA AQtiíxpK.L StrpülB{ENTOS PARA
E$CR{TÓR{O {NF{)R$.gATICÂ E PAPELARIA E{ReL{.

'\ tiEll\.'ei'sldade federal de Santa Catatina {UFSC): autaiquÉa educaci{)ilal criada e ilategrada ali

$,ministério da EdtE(ação (MEC) peia Lei n.'3.g49, de 18./12/1960, insc.rito na CNPJ/h4]:;' sab o n.'
g3.89q.526/C10í:} [ -92, com sebe no Campus t-universitário, Bairro Trindade, nesta Capim:al representada
t)cto Pi'ó-Reitor' dc Admlrtistraçãtl: Jair NaE)oleão Fillltl: CPF ll.' 342.374.379-49: do!'avante
deHcnEHân&d3 CQN'f'R/V]'z\.N ] E e & Empresa Ágil UINPEL $UF'Rl$TENT'OS PAE{A E$('RITORIO
BNFORN{,\T]C.4 E P.A.F'EI. AR.{.4. ERREI,l.. Inscrita [lo CNPJ n.: üa,14'7.109/0ü(bl -$6, com sede na

Ruim f:lErouÍ)l lla. 11' 1 53. i3all'ro R?n-loiros, CEP 8S.l t 7-9fJ2. São ,rosé.'SC, d(:)ríl.vantc dcílc:n)iiEladi!

CObJ'!'R.\'l'/\DI'L, neste ato i'epl'ese1ltada pela Sra. Imla Wasen, devidaillellte inscrita no CIPF' scnb o
n.'933.$98.::159-00, fil-mam o presente TERÁ'lt:) cíe contratei, cje âc'cardo com o PI'acesso B.a
230$q},018a58/20 H 7-i9 e a SoHicii:açiig} Digital n' 36154/2í)118, caril si.ijelçã{) ãs ílorr11as crr aria(tas (it
Lel íl."8.6ó6.''ç)3 e suas alterações posterior'es, Let n" l0.520.''02 e suas ajtelações pastel'lares, Lei Ê]."
9.'784.'99 e suas alte]'ações, Decreto ]-l.' 5.450.''t)5 e Sitas alterações, [lecíeto n.' 7.892/13 e suas
nllcínç;i:$cs. c às {:lisposit;ões c:$ at)cleci(las no etiií:a! l:ie f)regão m.o1.65/2Üi7 e Tias coíTlpler e:íitaÇ;Ões a
clc Integradas, aos termos da p!'LJllosta vencedor'a e snb as seguintes cláusulas e co!'adições:

C:LÁUSULAPRINEEi&Â-OBJETO

1.1. Este contrato tem como oLajeto a aqElisição de matei'iais de expediente e {'o!'necimenfo pela
(l( or(Htmn poria {ãe .4.imoxnrifníil} Cle!:l,rnB às !Píii(jades (ã=ã t.Jniversitiaeie Fetiçrn! de Sa lta
Cata!.ina - Ul;'SC', coRfcnR-He condições, exigências, quantidades, valores unitál'ios e totais
estatlelecidos neste íl stíuÊTle!-ito: cojlfbt'H-ic ANEXO ].

1 .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao E.vital clo Pregãcl identificado no preâmbulo e à proposta
vellcedora: índepeladeíltemente de {!anscrlção.

CLÁUSULA SEGUNDA D{) LOC.4L E D(} PRAZO DE ENTREGA nÜ OBIETo

2. [. C)s produEtos,'']nate]'tais deverão ser entregLles na da
Uíiivt:íslcia(le Fci:it: .ai (tc Sar l:a C?l.l:ari a., loc:alisado rlo Ca í) $ 1Tmiv rsií:ária .3oü(b B \-i(t Ferreiro
LíBIa, Büi!'!o Ti'imdadc, cl!} Fiü!'ia11ópoãÊs/$C, CEE:' 88{Ê4{1-9{)(}: {lu em outl'o ]oca] defi!!ida na
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soi[c:ãtnção {=]e: ni.}EFtccirncnEO. (:rr} tiorário c{.)írlcrc:ia]. cte segunda a sex.]:a-flirt! {:jas 08t t)0 às i aútitn0 e clãs
1 4il0fJ às t 7]aOfj.

2.2. A Coniratad {ie:verá onerar erTI (onlu]o çom o respclílsãve] pelo recebimento. $1:..]113Ê..115iggt

!É!!!:çgl111â!, através tios c-illal !:; Edgai'.ku í'ccski@!u fsc.!)i'/ aB mora!'itbdücclitrüii@j:co ltatü.ufsc.bt
e/ou pelo tetetbne {48) 3V21-êi243/ 3721-9530, cnu outro iHdicãdcn na solicitaçãcn de fornecimento para
programam' a emti'eg:{

2.3. (:) prazo para entrega dos itens que compõem o obieto (lesta licitação é cie ]O (dez) dias (úteis)

contãdcls do recebimentc] da sob('Êtaçâc\ peia fornec.odor.

2.4. O en(amínhame1lto da sob(ilação de t'oinecilllento podem'á sei' efétLtado mediante o envio, pela
Admlnlsíraçãtl, de cclrrespondência eletrânica (e-mail) ao correio eletrõnico da Contratacja constante
!o $isq:emn {ie C:nc!;âsti"nmemÍo IJmificntio t:c Forre(odores - SiCÀ]' ou n;l .4{a de Registro (]e

Preços assinada pela Coílt!'atada. A confli'íllaçãcn do e1lvicn da solicitação será atei'ida lllediatate o
recebimento de relatório de conürmaçãcn de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema
n(ir l]ll]stial](:)r {jc: c-rElails tl21 UFSC. iri(:ãeÊ)t;n(leí\EL;rTlerEl:e (!t} c vi(:) (lc: c(:)nflrííiaçã(:} (íe lcitl:ía c..'ou

!eceblltle!'lto po!' pai'te da (:tIH11'atada.

2.5. F,v(:r l i.idES f)coE(1os d(; pr(:)rrogaçã{) c](; pr?l./(:) {.]e l e:)rílL;Lli rTleíit{.} ci(;vara(:) ser (:rl(;arrii nela(]ç)s, vãâ c)rí(:1(:),

})ara L] e1ldei'eço elite'õí lcc) a:;sistência.dcom@contatL].utkc.{]r, sendo o})rig.atei'la a menção ac] ítern e ao
Pregão a que se ret'ere o pedido.

2.é). No caso dc })redutos,'materiais É)ei'ccívcis: o l)ra7.c] dc validade na data da elltí'ega rlãü !)üdcrá scr
iníel'ior a 6 (seis} meses, ':,u a metade dc p!'azo totíti l-econaendada pelo fabricante.

CL,'L t.i S l.i L.q. 'l'E RCE! }&q. B,q.'V'lGE.NCIA.

3.[. C) prazc} (]e vigência do contrato será de 12 ({1oze) meses, a partir cla dela da assinatura do
insüumento, ]-ios termos do ai'ligo 57 da Lei n" 8.66ó '93, ser! possibíãidíide dc pi'o!'!'oração.

CL.A.R.I $LI LÂ QtjAR'1':4 - OBRIG.AÇÕES BA CONTjiA'I'ANT'E

4. t . .Acoiltf:Faí llai- e l:localizar a execução dt] foi'necirileE ío colltt'atado, nem coltlo !'balizar testes nos
bens fornecidos, atestar nas nclEas üis('ais.'futura a efeti\a entrega do objeta cclntratado e cl seLE aceite.

4.2- A })lacar à Contratada as sarlções reg.ulaillentaies e contlatuaãs.

4.3. Prc=siar as ir forra kiç:õcs t; {:s esclarc;c:lrnt: l o$ soliciiaclos pela CüílEral:a.cla, pertinentes o objeto,

pal'a a fiel execução dL] avellçado
4.4. Infcnll'n3r à CcnRtl'atada, toda e qualquer il'regt1lcaridade c.onstatada na execução da objeto.

CLÁUSULA QUIS"E'A ... BA$ OBRIGAÇÕES BÂ CON'l'jiA'I'ADA

5.i. Fornecer ã CcnlratanEe a (]Llall idade' fios produtos.''maíerlais (iisçriminacla na respectiva
/\utorização de J'cn'1lecinlenta. 110 prazc> estabelecido ]lo ãteln 2.3. dCn presente 'l'el'mo de Canil'ato.

.h.2. Cii)rr]Eir.. a suas cxf)(}r sas, (] idES(.li.Jc:r (canos ;:Etlsa(t{)s a Coílíratant:e e.''{.}u a Eer{)(:Iras.
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5.3. Ate dcr proTltarTlerltc às. e; igêí çi?is (la Coíliíal:a :t: iner :íl es ao abeto clo fornccirrienio.

fv4a1ltel', durallte a execução do foi'1lecimento conta'alado, as mesmas condições da habilitação.

).:). ('(i)líilctir a {íi$ )(}:siçaíl (la (.(1)ílEElil? [l(e l,{i}(!{)s (i)s íncx(1)s r]cc :ssai]ci):s f):]ra cílíliÍll(i)vziç)Êi i) cla { i. alicia(ilt!
dos materiais, pennâtindo a \erlficaçãcn de sua conformidade com as especific.açe'es e exigências da
Edital.

5.6. 1iesponder por qualquer preltlízo que seus empregados ou propostos causarem ao património da
CCJ1ltr&t&111C e.''ou a terceiros: decoireiltes de anão ou omissão eDIl)osa {JU dolosa: !)rocedertdo
lí{ (:i:ãla!?i.w (;ílEe a{.)s rcpar{)s oil irl{.]erFI)'aço(;s tl?lbíx/eis c ass !rTI ií!(](:) {) oílus rt:$(;f(:rll:(=

7. CcnmLIHlc&t à Contratante, RCn preza ináxímo de 48 ho!'as que aEatecede a data da entrega, os
í EÍT]]vi]s (iue ]!rl f ossjt)E Êltctrl {) cl.lrrl1l)rE rncrl :íl} (1o flrziz(i) f)!c)visl:ii). (;(i)írl a {icX'iCj?i. cCI)íliÍli(i)viiçliii)

5.8. i{.esponsablllzai'-se pelas despesas dos Ü'iLnutos, anca!'gos ü'abalhãstas, pl'evídencíários, ílscais,
coincrciais, tarlÍbs: tl'etcs, scgu]os, dcsll]cdi tcritt] dc E)c=isoal, prestação de gaJ'antia e quaisquc!' outt'as
club incidam ou venham a inc.idir na exe(ução dcl ('ontratcl

$.9. }jâcJ tEansfêr'ir a teiceii'os, l)or qualquer fbrn]a: i'icu ]nesltto i)aicãalntente, as LJilrigações
ass[Emíc]as, nem $E-tb(onE[3tRr (]uatcluar elas prestações a (iue está obriga(]a.

!0. Respansabílizar-se para que os bens sejalal, pl'ef'el'encialmente, &coHdícãcnHâdos em embalagem
nliiç[(]!ia! !(]c(!u?l(ta. c(:)r 1 0 rí]t:í]oí voiuliEt: f (:)ssiv{)l, ciuc iJEiliz=e lna.:cnals it:clclavets, (!c R(i)meia a.

leal-antlr a máxima pl'oteçãLn dLU'ante c, tl-anspcnrte e o armazenamento.

5. t 1 . RcsJlc ttsabiiizar-sc i)clo traílsptlrte. acolldicicpnaluento c et\trela: inclusive descai'ieg.a tle lttl dos
!nateriaís.

5. 1=.. .A.ssegtirar-se de (lue cls bens não contenham substãnc'ias perigosas em cclncentração acima da
ícc(:n11cricEa(ãll ila (!ircti\ a RoHS (.Re:il:ricÍI(:)rl l-Ff Ccl"!aii! H}3zarcltFus Sul:)starices), ials ctnnü rlleECÚíl(P

(Hg), chu11allo {Pb): cl'oEucn llexa\'atei'ite t.CrCvE)"k. cádlnio (Cdj}, bifênil-polibi'amados ljPBBs), éteres

dlfanii-polÊbj'ol-naticns {.P[3DEs).

5.}3. Responsabilizar-se pela i'etirada dos I'esÍducls das embalagens do lcnc&i de ente'ega e
ccmpl'cometer-se pela de$tinaçãcn carreta dons mesa'nos

C{.A{T$ijT,.4 $EXT.à GARANTI.4 E RECEBIA'LENTO DO OB.FETO

fi.t. O Ínaz,c} (ic g.araíl ia i!\írlir! a será. dc 3 (1:rês) i11cses. Nã(3 ]iaverl(]o inclicaçãü exE)cessa. será
considerado como tal.

r].2. A gatantla do })loduto. no Ê)!azo mírtimli estipulado [lo éter l 6. 1 deste Tremo de Contrato, consiste
unção, pela Contraíacla, cje tcicl:ts a$ obrigações pre''estas na Lei n': 8.078/1 990 e suas posteriores

altei'ações" .'Código de Defesa do Co11sumidar: bem colho dos e11cai'gos pi'e'ü'âstos à CcnHtl'&t8d& nO
E(lil:a.l c; se!!s Ar ex(}s.

$.3. O aceite/aprc-\'ação do(s) pl'cndLlto(s)''materlal{ is) pelo órgão liçltante não exclui a resp'Jnsatailidade
civil (1l] k)I'necccir«' E)o ' \ ícios de qu:ilil:icjade üu qualidade dois) }n'odut:o(s) ou (]i:s!)aE'idades co n as

especificações estabeiec.idas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a t-WSCI as t'act1ldades
i)re\'estas ilo art. ] 8 da Lei n" $.EI)'78,'1 990

fiscalL

$...].. Cioso, por (}uaiquer razão, nãc\ possa ser processa(]o o recebimento cieHlnitivo no momento da
entrega, o objeto licÊtãdcn sel'á í'ecebido pro\''iscnriamente para posterior- vel'ifícação de suR
cona.)rrni(ilaclc c:or l as csPc:(:i c lç;õtls c(:)rlsl:ant(:s cta I'Jota (:l(; Erripcr tl(} (: (:lc) rt:sP {;tive {l(i){;t.i rlorlEO
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$.5. O pfoí:] El:o,'rival:criam 4uc for oílErt:guc fora clãs cor]diç6es csEip].lindas íào ll.{:iiial dão sc:rá a.c:eito,
devendo se!' substituídcn Hcn prazo de até 5 (ci11co) dias (úteis), sendo o õllus decoiTeilte da substÊtuiçãcn
(ãt: ies!){l11satli]i(]a(ic cll! Cí:li l r?ila.(ta-

(:LÀUSULÂ SETIB{ \ i)qlP.&GAR{ENTO

7. ] . o ç'titL:jl a ser p:lg(:) :! CoN'rR .A'Í'.q [),à 1:) )1(:) ot)yet(i) (:]o flrcscnte c{)íb]:rat(:) c (=]e {i$ 28.82Q,00 1viili:e e

oito xni oi occn os e v-ii tc x'edis).

7.2. A CONTRA.TENTE rcali/.atá {] Ê)againc lto crn cünfbnnidade colll as cortdiçõcs pie'''i:;tas no
L d. ita !

7.3. Os ]'ecus'sos necessários ao ate1ldiinento das despesas do pl'escute contrato colrelão à conta do
Orçamento Geral da CO1'4TRAT.ANTE, no Programa de Trabalho: [ 2364208rJ20RKOí:142, PTR
1 083él6, Natureza de Despesa: 33903t) i6, e l-ante: 8100000000.

7.4. Os l) !g?iític os iul C(.)NTR.ATAN]'E. são rca]]z?i.c!{)s er corlf\:nrrti(]aclc coETI a t.ei r\' 8.666/1993 c
conllornae disponibilidade de recua'sos flnanceircns, pelo Depai'lamento de Contabilidade e l:inanças
(DCF). nlediailte crédito ba11cá!'io: salvo:

7.4. 1 C)s pagamentos decorrentes (]e despesas cu.los valores não Liltrapassem cl limite (ie que trata
CJ Ihciscn Ei do art. 24: da Lei ]l" 8.66ó,''1 903. saião ctêtuãdcls no piaza de até 5 {11cilaco) dias úteis:
çontadc (]a apresentação cla mola fiscal..'fnl ira

7.5. O pagamento sela etêtuado pelo DCF no prazo máxima de 3Í0 (tiinta} dias, a conta! do
ccct)l!! cí\to dí)s l1lateriais.''lllcstação dc:ps serviços e. i ssiíll corno, {la e11ttega da r]ota {lscat.,'lhti.]ra

devidamente atestada, a qual de'ç'erá:

7.5.1 . Set CF]«i inda com:binle as previsões legais c regulailterita -cs vig.erres, eln 2 (duas) vias ou
mais, CQm mesma razão solta! e Ri-Fmero de Intuição no C:NPJ.''NIF informaclí)s para a
habilitação e atei'eclmento da ploTJosta de preços, belas co1110 de'-erá cotltel' todos os dados
r\e(essários à pera:i la c;ompreerisão cio {ií)ci imonlo

7.5.2. Conter regÉsEI'o da data de sua ap!'esentaçãcn/'recebimento e do sen'idar respollsáv-e! poi
=slc clll lodos as suas vias, asslrr\ ccFlnt}. erT] rriecarlisEíio cç)ITipleitieiltat cle legiistío, cor:no livro
protoc.oicn de ]'eçebimento, aviso de t'cccbâlucntcn ol.} tnutro, quando hou'ç'er.

7.6. Quando da ocorrência dc eventuais aH'aros de l)aganteil o f)lo\ocadüs exctusi'ü'atneiate Ê)ela

Administração: a valor devido deverá ser acrescido de atualízação financeira, e sua aptlração se fará
desde a data de seu veÉlcimenÊo até a data do etetivo pagamento. em que cas .iuios de itlo!'a sej'ãcn

cale!.1l clo:s it l:lxa {:]c {],5%. (r lc:ío f){:tr c ;n ol) ?lo rilês. oii 6'4: (seis f)or c:c:Etl:o.) ?EO aria:. mc(]ia.file aplicação

das seguintes tbi-!nulas:
!-(TX.'} OO:)

365

Eb4 = i x N x 'v;P, on(]e

i :- Índice de atuailzação flnançeila;

TX L Pt:rçcn\ : .Ea.l d?t ia> }!. dc j urss clc rriora :lnu?JI

Eh/l = Enc argcns 111cnl'atól'ios;

Nt[ítierei) (]e (] l:ls ex\]:rc a (]?iEa ]lit:vi:sl:t !i):ir?i (i} !i):lBarílelliiti) e a (lCI) efcl:E v(i) )tiBaErteílt(i)

'v'!) = valor da parcela em atraso

N
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7.6. 1 . Na tl]p(1)1:csc (]c paE:Eíriçr lo {ic: juros iei; mor:! c tierílais encargos por alfa.se, os HilEos i.ícvçrEI
3el' iHstt-uidcns caiu as l stiíicativas e motivos, e ser submetidos à apreciaçãcn da autoridade
sul)c[iÍ:)t ci[)! il[t:[eE[]e. ( i.]t: a(l(i)i:ara. a.s príi)\ri(lerEcla.s flana feri Hcai se {) t]) ] rid.(1) cas(i) {lc aptixaçao (:tc
responsabilidade, identificação dos eHvcnlvidos e il-npLltação de ónus a quem deu causa

Será considerado coitlo data da pagaluento õ dia crl'i quü co1lstai colilla erílitida a oi'dem t)atlcária
( C}B) para pagamento

r.8- o Êla.g.at aeÊlto sclJllente sei'á aütüEÊzado deÊ)aís de etbtuada o "ateste" pelo setvidclr competente,
clc:vlcEdFTtcrllç l(icntlÍlt: i(t{.}. ;;l nol:ã {;ai apiescrtlticia : {:le;r)ois cle \-ariülçada H regularicia(tc Élsc l É=lo

Drestadoi' dos seE'vãçcns

7.9. Qi.]arlclcF ( ü E)agaíílt: }l: ). st:rá {:$cl:it:!cla a rclcíiçãí) l:ribulária, lias t:clrrlos {l?} legislaçÊlo til} lcá.x.cl

'?.y.]. Qtiantc, ãcn ]l'npcnstcn sobre Serviços de QualqLiel- Natureza (!SSQN), sel'á obter\''ado o
díspostc} na l,eÊ Ctnm )leinerltai il' ll e3, dc 2(}03. e ]egis]ação municif)a] aplicável.

7.g.2. .'\ (.IONTRATAD.A. regularmente optanEe pelcl Simples Nacional, nos termos cia Lei
( õinpiemellta! Et" 123: de 2006: não sotlrelá a rcteilçào tEcE)etária qualltti aos iiTtpost{)s e

oral:rí ) l(l:õos abrnrlglclos por atei.ic:le re8iirie. I'Jc) ertlani:o, o paga riento E]cará. con(]ic:i(:)na.clo à

apresentação de coilprovação por meicn de docLLHeRtcn of'ícial de que tbz jus ao tl'atamento
t:rit)!jlaii(i) hiv(i)reGI(il(i) Íi)rex'ts!(i) [iii rel ri(.Itt { .ei C(i)file)lcírierilax.

7. EfJ. .\ .\dminlstl'anão deduzirã dc Hcnntãnte a sei- pago os valores (orrespondentes às muitas e.''ou

i ndeilizações dc\'lda:s !)oi parte da CtDNTRATAD.A.
7. ]0. 1. C) desconto de (! Fal(!uer valor no pagamento devido a CONTRATAD.\ será prececjido
de processo administrati\'ü erll que será ga!-arltldo o contladitóEio e a aÉT })la defesa: com cis
rectirs(}s e ríleios {.ltlo lhes $a{.) l çre [os

Ê 1 . L vedado a C'ON I'EL\ !'.\D/\ transferia' a terceiros os dil-eixos ou créditcns decorrelntes do contrato.

l aA, INcrltl\irn )zlgilrne )l:(i) será cícl tia(ilo a(i) fora\c:c ci(1)r crlci\iaílt(1) csl:ivcr Ê)eí)(]eill=c (ile lí(}t.liCíaçao
cluaiquer obrãgaçãcn Ênanceíra cine !he tiver' sido imposta em decai'rência de inadÊmplência contratual.

} 3.No iíltctcssc da AdiTliiiãsl:!ação Ê){ldc3á ücolier a alateclf)açãtl dc l)ag.ar ]entln: scE]dc] este eln duas

hípl3tese s:

7. 1 3. 1 . Por H'leio de ccJlrespü1ldê11cla coill a ailteci})anão da execução da obi'ig.ação.. p]opiciaE]dL]
{:lesconios para a {::ONTRAT\t)A {.artigo 40, XtV, 'd'). Ca]ct1]a(]o à t:t; a de t1,5'yb (meK) por
celltcn.} ao illês, cnu G'i''ó (seis por cento.} ao ana, mediante aplicação da seguinte t'ól'mula:

t-(TX.,'l o{)}
36$

[) = } x N x vP, ond

! = n(]i(e (]e a tlailzação financeira

!X = Percelltua! da taxa =le desconto

[) = [)e,$Cní ].{) E)or' ai'E]:cci]) !Ç;ão;

data prevista pai'a o pagamento e a do efetãvo pagailaento anteeipadcn

vp = \''alt)i da E:Falecia [l sct alltcci!)ada

N f] time!-o de dias ente'e

7.13.2.Nas cona'citações iHtcH&cicnnais, Ollde rodei'á pl'evalecer disposição especial a se
aç;ordacj:a entre as parcos.

E



e:LAU$ULAOITAVÂ [>o RE &3Lr$TE/KEVIS {o BE ?REÇ:o$
8.} Cls preços saca fixos e Én'eajustáveis, enceta lias casos pi'e''iscos no Deck'eto n' 7.892/13:

S.ã .] . Cs fllt:çi)s [çgis]!aços lTO(]crÊlc} st:r rcvlsíos clli cÊeclliíêrlcia clc evcrlEual rc(ãução (!tls
preços praticadas no mel'cacto ou de t'ato qtle eleve cn custo dos ser'.'içou CALE bens registrados,
calJerldo ao órg.ão gclcnciadoi prortlovci as ncgtjciações junto ãtns fhlnecedoles, ob:sci\idas as
dlsposiç,ões contidas na alínea "'d'' do incisa !! do capuz do arE. 65 da Lei n' 8.666,''9];

8.] .2. (1)uando o )roço reglstradc] toi"ílal'-se superior ao i)!'eço pJ'atiçado 10 tllercado por motivo
supc:rver ic;rlEc: o i)rBão gt:rc:ri{)ia{.ic)r co lv(:)cara. (i)s f(i)rnc(;(;(flores para r ti:g{.}claíür l a re(ttição clo$
preços aos x'alo!'es pi'aticadcns pel') mera'do

CLALiSI.i LA NÜN.À «. }'!$CALiZAÇÂ0 E .AC01\'EPAL HAj\'lEN'i'0
9.1 . A CONTA.ATENTE desãgElaiá urli fiscal !)ara aç;otílparlhar e contrlnlat a execução do contrato, a
c:ua] será rea]]zada em tclta] observância ao contido no l:ditam e. ain(ia, aos regramentos legais cia Lei n'
R {\6Í\ .,'( ]

CL.áUSULA nÉCIN'ÍA SANÇoE$
l ÍJ. 1 . o ii(:iiarEI.c/R)nl(:c;c(]tjl li.!c. (:(i)r \(ilc:a(]i) ]e ll:ro ](i) prii;/o {:]c v:l]í(]a(iic: (ilt) :alia É)r(i)l)(i)sta. ilãCi} assiílar' :i

\.ta de ]iegistro de ]'ruços, deixa!' de ente'egaj' dcnculbentação exigida neste Edital, api'esental'
doculilcntação tblsa: ctlsejar o retardantcnto da execução dc seu {lqeto. não ttlailtiver a Ê)ropllsta''lance,
f:iEhar ou fratJdar na execução díi Ata/Clontrato, comportar-se de moela inlcjõneo, Êzer cieclmação falsa
ou ::oilteler tl'pude fiscal. .a.ar'a!':lado o dllclto à aiupla dc'tesa, ficará iinl)edidc} de licitar' e de canil'atar'
com a E.união e será desçreden('lado do StC:AF, pelo prazo de aEé 5 (cinco) nncls, sem prquízo das
sanções pre\estas neste Edita! e na .\ta de Registro de Preços e das demais dominações legais.

i (n.2. p(:l?i irlc>.ocli\ iiíi) t=llla] (ilu Êlarcla] (i](i) cclnil.ral(1) a A(IrrErriisl=r:lçao !){}(lera, gala.{lti(ta. ti li):recria (lcEesa.
aplicar à C'ON I'fi.ó.'l /\D.A as sanções pl'e''estas nc, item 18 dtn Edita! do P}'chão n.'165'2017 desta
Irlstituiçãtl: col l seus AUCXtlS

Ci.,.ÁtJS{J{,.4 0ÍCl$1A PRl$íX}RA- »Â Ai,TEKAÇ.ãO E KESCIS.àO
/\ alteração deste colltF'&tlJ E)odeEá ocolEcl' eET consarlâ11cia com o aE't.1 2 do Decreto n'

7.892/']3:

il . i. l. O:\ ccntr-aios decorlcntcs do Si:stcma dc Reg.lst:ro de Preços poderão ser altcradtls,
clbservadü cl disposto na art. 65 da Lei n.' 8.666.''9]

1 1 . 1 .2. Ein caso de altei-anão cíDnEratual, o mesmo será foFMâiiZãdLn por meio de termo aditivo, a
ser assinado pelas })ai'tes;

1 1 . 1 .3. .Aios que não cai'achei'izeíla alteração de cllntiato podeEãcJ ser regista'idos pot' simples
aposEiiarílcnEO, (]ispensa{)do a çelebraç;ão ciç ciilarnento.

}t.2 A rescisão des e contrato poderá ser:

! 1 .2.1 . [)eEerminada por ato un]]eitel'al e escrito da C:ONTRAT.4.NTE.,
nos Incisas l a XE! do artigo 78 da Leí n" $.666.'93: 110tlflçando-se a
anEece:iênt;ia mínima cie 30 (.Erinl:a) 'nas;

nos c.asas entEmerados
CON'!'RA'll~/\D/\. caiu

i1 .2.2. Amigável, por acorde) entre as partes, re(ii-izãdc) a termo, cjesde
para a CC}Nl"lb\"l/'LN} E;

i1 .2.3. .Judicial. Elos terilltis da leg.ãslação vigente sollre a n'iatéEia;

(]ue h4a ccnH\.CRiênciã

1 1 .2.4. Deter'H-iin&dL] por aÍa unilatei'al e escrito da C(1)NTR.ATENTE:
nos arí:egos 19,=ÍJ e i2 1 do [)ecreio n' 7.$92'']3

rios casos e31un\el'adcis

b



11.3. A CONTE.AT.At)+\ !eccJí]l]ece {JS dl!'eãtos da CONTRATANTE eE]] casca de i'escisão

administrativa prevista ní] arE. 77 da Lei n' 8.666, de 1993. C} termo cje rescisão, sempre (i Ee possível,
se!'á plecedãdo

i1 .3. 1 . Balarlç;o tios cverltos çoíilrnl:vais jú (:urnpric:ios OLI parclalrrlorlt:e ci.irrlpridos;

! 1 .3.2. Relação dons pagamentos .lá efetuados e ainda devidcns;

: 1 .3.3. 111dcilizflçõcs c ilitil as

C{..Á{J$tJÍ,.4 DÉe!$'1.4 SEG{JND.4- DA$ DISPOSIÇÕES GER.A{S
2.! . É ve(lado efeti.!ar acréscimos nos qLianEítativos É]xaeios peia ata (]e regãstro cie preçcls (lue deu

calosa e menti\anão a este tei'mo de co1lt!'ato, inclusa',e o acréscimo de que trata o $ 1e do art. 65 da Lei
ílg 8{,ei [l' 8.666,/93

2.2. {.) falo para soiuçioiiar as ll Íglos qile clecoRlercFtl da execl. ção deste le!!no de (.:t.)fltEãto
será o çla Subst;çã:i JuLliciáfiH LJc' Fioriarlópolis (Scçãcl .íu(liçEária cle Sadia Calará!!a) - .IListiça
Federala

1 2.1;. [rll:ogrtl {:sEC Tt:rrí\o :it: Coíltrn]o Q .Ane):o {.. ;l: í\l:crilplaÍ:io FÊ:E página Ha (}8, {=4UC ic;tala)a a lisa: {:ãos
pi'odutos''materiais e qLlalltitativc s adquil'idos pela CON'lR/VI,\D/'L.
1 2.4. A f)11E)locação rcsul11Êda do ins]:run cf io dc cor]]::rz:]to O]] dc =scus adira rlc11tos na. Tina)tensa Oí]cia].
Que é cardação indispensável para sua e6cácia, será providenc.fada pela .Administração.

E. pclr estarem assim justas e acordadas. firmam as partes o presente instrLimentc] em três vias cje igual
teor e turma. na presença das testelnuililas abaixo.

f'iorlanóllolis l de.lulll-io de 2{jt $

i
Çma %'a$en

(:PF= 933.5{)8.459-00
iàlÉ Napoleao Filho

CPF': 342.3'74.379-49
C{.)ntraÍar te Contra:Eacja

munlias

ode :íUarül
PF

)fome: (

076.191.42%32
CPF': .Cx::8. GC)g z?l'cl-o.4



/ANEXO ] ]DO TEí]n(iC] DE C:0NTiiAT0 N.':25}. /1:21481.PiqOC E$$0 N.' 23{}8{p.ü18038/2(b]7-19

GriKpo/!fem [lescrãçãci
{Jnid.

Qtde.
{.R$)

'b'aÍo!'

(RS:}

(1{)2 7 30 1 873 - P.AP[L A.4 }tE.C]CLAt}(:)

PAPE.L A4. M.\TE}UAL PAPEL
REC{C{ ,At)O. COX/ÍPRlh'LENTO 297.
L:'\R(j Li R/\ 2 ] 0, .\PL iC./\Ç:'\C}
Ih. l:>!&ESSOl{.q LAVEI E J,4"rO [)E '} IN']'Â.
GR.4»}AT] JRA 75. F'.ÂPF:t. CERT{F]C.\DC}
CERA:LOR OU F$C (SEL(1) DEVE VIR NA
[,h,]B..\.L/\GE»! } N4.ARC/i.S DE
RF.FF.RF,NCÍÂ: CH.àh4EX. REPORT.
ÍNTERN.ATiON .41 , PA PER

RES
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Campus Universitário Reitor Jogo David Ferreira Lima - Trindade

CEP: 88040-900 - Floríanópolis - SC
Telefone: (48) 3721-9320 - Fax: (48) 3721-8422

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

PORTARIA Ne 237/CCF/2018 DE 1 1 de Junho de 2018

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

R ES OLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados. para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa AQUINPEL SUPR. P/ ESCR.INF. E PAPEL
LTDA - Processo ng 23080.018058/201 7-1 9 - Contrato nQ 00237/201 8.

GUILHERMECARVALHOBATISTA
Assistente Em Administração. CPF 05.664.883.960
DEPARTAMENTO DE COMPRAS / DCOM/PROAS(DCOM/PROAS)

JOAO GABRIELSOBIERAJSKIDE SOUZA
Assistente Em Administração, CPF 05.084.1 77.912
DEPARTAMENTO DE COMPRAS / DCOM/PROAS(OCOM/PROAS)

Ulisses Irai Zílio
Diretor Deparümento de Projetos.
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DPC/PROAD

Portaria 1005/2016/GR


