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TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENT]IE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A
EA{PjtESA SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA-EPP.

contrato, de acordo com o Processo H.o 23080.038522/2017-93 e Solicitação Digital n" 084653/2018,
com sujeição às nomlas emanadas da Lei n.' 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei n' l0.520/02 e

EFI'111:1 HZ: i;i $H
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OB.FETO

HHUBHl$HXg Ilha:#m=;leU
.2.c Este Termo de Contrato vincu a-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DO OB.FETO
2. 1 . Os mobiliários deverão ser entregues e in.stalados nos seguintes locais:

2.1 . 1 . Universidade Federal de Santa Catarína, no Campus Universitário Jogo David Ferreiro
Limo. Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outro local definido ]aa
solicitação de fornecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00
edas14h00 às17h00.
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2. ] .3. Campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na Rua
Jogo Pessoa, 2750, Banjo Velha, Blumenau/SC, CEP 89036-256, em horário comercial. de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. '-'-'--u-,

2. 1 .4. Campus de Cuiitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na
Rodovia IJlysses Gaboardi, Km 3, Caixa Postal ] 0 1, CEP 89520-000, em horário comercial
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

de

2. 1 .5. Campus de JoinviUe da Universidade Fedeml de Santa Catarina, localizado na Rua Dr.
Jogo Colin, 2700, Bairro Santo Antõnio, Joinville/SC, CEP 892] 8-035, em horário tomei'cial.
de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 c das 14h00 às 17h00.

2.2. A Contratada deverá entrar em cantata 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 ]icitação é de 30 ítrintal dias
contados do recebimento da solicitação pelo fomecedor. ' '" -' -- -"-'-/ u-u-,

@
recebimento de relatório de conHimlação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema
administrador de e-maias.da UFSC, independentemente do envio de confirmação de leitura e/ou
recebimento por parte da Contratada

2.5. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento deverão ser encaminhados. via oHcio.
para os endereços eletrânicos !taaÊ!!çe:ga!!xleR!!bÊ:br e património.jve@contato.uísc.br sendo
obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que se refere o pedido.

CLAUSULATERCETRA-DAVIGÊNCIA
3.]. O prazo de vigência do contrata será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinamra do
Instrumento, nos telhas do artigo 57 da Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de prorrogação.

3. 1 . 1 . As obrigações llertinentes à garantia conhatual do objeto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, pemlitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expirado a vigência contratual.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRAT.ANTE
4. 1 . Acompanhar e fiscalizar a execução do 6omecimento contratado, bem como realizar testes nos

bens Êomecidos, atestar nas notas fiscais/futura a efedva entrega do objeto contratado e o seu
aceite

4.2. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.
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'}.i. prestar as tntómuções e os esclarecimentos solicitado
para a üel execução do avançado. uuü pela \.,ontrataaa, pertinentes ao objeto,

:;:HNHI llRl&=1:=mi=:;.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTjtATADA

5.]. Fomecer à Contratante a quantidade dos produtos/materiais discriminada na respectiva
Autorização de Fomecimento, no prazo estabelecido no item 2.3 do presente Tento de Contrato.

5.2. Coligir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Contratante e/ou a terceiros

5.3. Atender prontamente às exigências da Contratante inerentes ao oUeto do fomecimento .

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

5.5. Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários para comprovação da qualidade
diÜI. nus, pulnltinao a verificação de sua conformidade com as especificações' e exigências do

H BI S:: '=g:u':=='::!E='=.=f':mt
5.7. Complicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os
motivos quc impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação .

; gEXl;E Hi$EHH:$1 :;:.: :n==lf=w;.n
5.9. Não transfehr a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obriga.-ões
assumidas, ncm subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. '- --"õ-vvç-

Ü K X IB EEl:: ':::: :;:m
materiais.ponsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dos

5.12. Contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de
diietrizes e critérios de sustentabilidade aJbbiental, de acordo com o art. 225 da Constitúção
Federal/1988, e em confomiidade com o art. 3' da Lei n.' 8.666/1993 e com o art. 6' da Insüução

5.]3. Assegurar-se de que os bens não contenham substâncias perigosas cm concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS(Restliction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
(.Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI», cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difênil-polibromados(PBDEs).

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

5.15. Quando da utilização de adesivos, que estes soam à base de PVA e, quando não possível, de
baixa emissão de fonnaldeídos

5.16. Quando da utilização de revestimentos em PVC ou laminados de borda, sejam utilizados
adesivos de cantata à base de solventes não-agressivos.
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reciclagens; er produto com os principais componentes identificados um a mn para facilitar futuras

:$$ 1:H:i;=1=:111
Corantes Estrutura número C.l. (Ca/o;

Zadkxou índice Internacionalde
Corantes)

C.T. 61 505
C.Í. 62 500
C.1. 63 305

CAS l.ChemicalÁbsüacts
Semüe) N'

C.T. Dispense Blue 3
C.T. Dispense Blue 7
C.l. Disperso Blue 26
C.l. Disperso Blue 35
c.l. Dispense éii;'iii5'
C.l. Disperse B]ue ] 06
C.l. Dispense Blue 124
C.l. Disperso Brown l

C.T. Dispense Orange l

C.T. Dispense Orange 3
C-l Disperso Orange 37

CI Disperse Otange 76
C.l. Dispense Red J
C.l. Dispense Red ! l
C.l. Dispense Red 1 7
C.l. Dispense Ye]]ow ]
C.i. Dispense Yellow 9
C.l. Dispense YelJon 39
C.l. Disperso Yellow 49

247545-8

3179-46-9

12222-75-2
12222-97-8

i2223-01-7
61951-51-7
23355-64-8
2581-69-3
73040-5

C.1. 1 ] 080
C.T. ] 1 005

C.1.11132
c.1.11 110
C.1. 62 0i5
C.1.11 210
C.l. 10 345
C.l. 10 375

2872-52-8
287248-2
3179-89-3

119-15-3

6373-73-5

5.20. Quando da utilização de tecidos pam a fabricação das cadeiras, não devem ser utilizados
Tuna das seguintes amenas aromáticas:
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l .Amiga l tlãã
1 4-aminodifênilo  
l Benzidina (92-87-5)
l 4-cloro-o-iói;;iãiÜ (95-69-2)
  (91-59-8)

0-aminoazotolueno (97-53-3)
2-ameno-.4-nitrotolueno (99-55-8)
p-cloroanilina (10647-8)
2,4-diamlnoaí isol (615-054)
4,4 ' -diaminoaneniimetan o (lo1-77-9) 1
3,3'-diclorobenzidina (91-94-1) !
3 ,3 ' -dimetoxibenzidina (119-90-4) 1
3,3'-dimetiioenziana l (1 ]9-93-7) 1

Amena l chã
3,3;-

l diaminodifenilmetano  
p-é (120-71-8)

l 4,4'-oxidiamnna {101-80-4)
l 4,4'-tiodianinna (139-5-1)

o-toluidina (95-534}
2,4-diaminotoiueno (95-80-7)
2,4,5-trimet] lamlina (137-17-7)
4-aminoazobenzeno (6049-3)
o-anisidina (90-04-0)
2.4-xilidinl; (95-68-1) !
2,6-xiliaina (87-62-7) 1

   



CLÁUSULASEXTA-Gaja.4NTIA

6. 1 . O prazo de garantia mínima será de

6.1.1. !!glE(E:);.]ZL.]$; 60 (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante a nue lbr
maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como ta] -' - 'l

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

6.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s)/material(is) pelo órgão licitante não exclui a

l :lSH$1ili$ F: .!::ln?
6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento
da entrega, o objeto licitada será recebido provisoriamente para posterior verificação de sua
conformidade cair as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo
documento fiscal. ' ' '' '"'

6-5. O produto/material que for entregue fora das condições estipuladas no Edital não será
aceito, devendo ser substituído no prazo de até 5 (cinco) dias (úteis), sendo o ónus decorrente
da substituição de responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O valor estimado a ser pago à CONTRAT.ADA pelo objeto do presente conüato é de R$
25.049,50 (vinte e cinco mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

Edüal. CONTRATANTE realizará o pagamento em confonmdade com as condições previstas no

S )l: HI $â ):==':m:m ?u
$l:==ã:iX:;R3=:::::u ===:nt ç=âL=;:':'::=:,:
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1-(TX/ 100)
365

EM = 1 x N x VP, onde:

1 = índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa dejuros de mora anual;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do eÊetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

EM = Encargos moratórios;

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

devidamente dmtif cada te. será autorizado depois .de efetuado o "ateste" pelo servidor competente,
prestador dos sermços d iiuu uscai apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do

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

7:9.1. Quanto .ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (iSSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar n' 1 1 6, de 2003, e legislação municipal aplicável.

7.9.2. A CONTRATADA regulamlente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Comp[ementar n' ]23, de 2006, não so#erá 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
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indenizações delrsidas podeduzirá do n3(mtante a ser pago os valor.es correspondentes às multas e/ou

!3Hsn=:sn'= =:= =u='.'::hl::::\=:rü:':=:
7. 1 1 . É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

/.lz. lxennum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que Ihe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual .

7.13 No interesse da Administração poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este em duas

U;l=UHH3:=,::wq,r n Z ::
i-(!X/iQQI

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 prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento antecipado

VP = Valor da parcela a ser antecipada.

N

acordadaxntre as partes; mtemacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUS'lE/RE\leÃO DE PREÇOS
Os preços são fixos e iiveajustáveis, exceto nos casos previstos no Decreto n' 7.892/13:

8.1 .1 . Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as dnpos ções
contidas na alínea "d" do inciso ll do caput do art. 65 da Lei n' 8.666/93; ' '" ''

8.1 .2 Quando o preço reglstrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fomecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

8.1

CLÁUSULA NONA - FISC,4LIZAÇÃO E ACOMP.4NHAMENTO
9.1 . A CONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar e controlar a execução do contrato. a
qual sela realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos iegramentos legais da Lei n'
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CLÁUSULA DÉCIMA - S.ANÇÕES

iii mtn :$ =:'=.:=%u'Ê:.n'='.eH':.:=uj ::
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO

] 1 . 1 . A alteração deste contrato poderá ocorrer em consonância com o art. ] 2 do Decreto n' 7.892/13:

observado o dispomos no correntes do Sistema/9e; Registro de Preços poderão sel alterados,

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

apostilamentoque ]nao caro a cedem aãeraçao jde contmto poderão ser registrados por simples

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

;=B==€1:=H; ='1=h:'=: : \n:m;m':n
para a CONTMTANTE; rdo entre as partes, reduzido a tenno, desde que haja conveniência

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

nos artigostel;innado porDec umlate7a192 escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados

adminishati reconhece os direitos da CONTei.ATANTE em caso de rescisão
será precedido: L nu m'L. / / Qa Lel n' õ.bb6, de 1993. O tempo de rescisão, sempre que possível,

1 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 .3.3. Indenizações e multas.

CLÁUSUl-.A DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GER.aS

]2.1. É vedado efehar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços que deu
causa e motlvaç::3a este terno de contrato, inclusive o acréscimo de que bata o $ ]g do art. 6i da Lei

1 2.2. As questões e os litígios oriundos do presente conüato e não diiimidos consensualmente serão
'esojvidos na Subseção Judiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa Catarina) - Justiça
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12.3ulns/mat esai Temlantitativos adquiridos pela CONTMTmA. na n' 10, que detalha a lista dos

1 2.4. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial,
que é condição indispensável para sua eülcácia, será providenciada pela Administração.

teor eE, por estarem ailsimjusüs e acordadas, amam as partes o presente instrumento eln três vias de igual

Florianópolis, 04 de dezembro de 2018

ir NapolJ:iãã:F lho
n.'342.374.379-49

Gustavo Tonet Bassani
CPF n.' 018.375.730-00

F Mana Carolina San
076.191.429-32



,4.NEXO l DO TERM10 1)E CONTRATO N.''g''«'\ , ")d(')'ROCESSO N.' 23080.038522/201 7-93

Grupo/Item Descrição Unid
Mledida

Valor
Unitário

(RS)

Valor
Total

0029 20680 - CADETjiA EscRTTóRlo
GIRATÓRIA 500,99 l25.049,se

Especinlcações completas do item constam no
Anexo ll do Edital

CADEIRAESCRITÓRIOGIRATÓRIA

Total (R$)
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©.
SERVIÇO PUBLICOFEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRó-REITORIA DEADMINISTRAÇÃO

Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC
Campus Universitário Reitor Jogo Davíd Ferreira Lama - Trindade

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

E-mail: dpc@contato.ufsc.br

PORTARIA Ne 700/CCF/201 8 DE 4 de Dezembro de 2018

O(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos, Contratos e Convênios
no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria ng 1005/GR/2016,

RESOLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - - Processo n9 23080.038522/201 7-93 - Contrato n9 00700/201 8.

LEIS SCHWARTZ BATISTA
Assistente Em Administração, CPF 04.61 5.014.902
CAMPUS DE JOINVILLE / JOI (JOI)

LUANADEFREITASGONÇALVES
Administrador. CPF 01 .052.232.981
CAMPUS DE JOINVILLE / JOI (JOI)

u.. 3,.« i'.S,

ulisses Irai lítio
Diretor Departamento de proietos,

Contratose convénios
DPC/PROAS

Portaria 1005/2016/GF


