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Telefones:(48) 3721-4234/3721-4240/3721-4236

E-mail: dpc.proad@contato.ufsc.br COM'MIO N'./ZZ,7 J ?'"z'/

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE St A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A
EMPRESA RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIM.ENTOA E
SUPRINIENTOS LI'DA - ME.

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.'
S3.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário, Bairro Trindade, nesta Capital, representadit
pelo Pró-Reitor de Administração, Jair Napoleão Filho, CPF n.' 342.374.379-49, doravante
denominada CONTRATANTE e a Enapresa RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
SUPRIMENTOS LTDA-lVIE, inscrita no CNPJ n.' 09.449.195/0001-26, com sede na Rua Vigente
Ross, n' 563, bairro Coopagro, CEP 85.903-390, Toledo/PR, doi-avante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. Leandro Colla. devidamente inscrito no CPF sob o n.' 022.207.189-30,
fii-mam o presente TERMO de contrato, de ttcordo com o Processo n.' 23080.018058/2017-19 e a
Solicitação Digital n" 221 11/2018, com sujeição às nonllas 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 n.'165/20 17 e nas complementações a ele integradas, aos
Lendas da proposta vencedora e sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO

[.]. Este contrato tem como objeto a aquisição cle materiais dc expediente e fornecimento pela
Coordenadoria de Almoxarilado Central às unidades da Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC, confonne condições, exigências, quantidades, valores unitários e totais
estabelecidos neste instrumento: conforme ANEXO T.

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

CLÁUSULASEGUNDA DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

2.1. Os produtos/imateriais deverão ser elltregues na da
Universidade Federal de Santa Catarina, localizado no Campus Uni'ç'ersitário Jogo David Ferreiro
Limo, Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outro local definido n;\

l
L



solicitação de fomecimento, em horário comercial. de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 c tias
4h00 às 17h00

2.2. A Contratada deverá entrar em contato com o responsável pelo recebimento, SE:.!Q$e Edgar
!$i!!rçs$!U, através dos e-mails Edgar.kurceski@utsc.br/ almoxaritadocentral@contato.utsc.br
c.'ou pelo telefone (48) 3721-8243/ 3721-9530, ou outro indicado na solicitação de fornecimento para
})rogramar a entrega.

2.3. O prazo para entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de lO (dez) dias (úteis)
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 e]etrõnica (e-mail) ao correio eletrõnico da Contratada constante
tlo Sistema de Caclastramento Unitlcado de Fornecedores - SICAF ou na Ata cle Registro de
I'ruços assinada pela Contratada. A conünnação do envio da solicitação será aferida mediante o
recebimento de relatório de confirmação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema
administrador de e-maias da UFSC, independentemente do envio de confimlação de leitura e/ou
recebimento por parte da Contratada

3.5. Eventuais pedidos de prorrogtição de prazo de fornecimento deverão ser encaminhados, via oíício,
para o endereço eletrõnico assistência.dcom(@contato.ufsc.br. sendo obrigatória a menção ao item e ao
Pi-Chão a que se ref'ere o pedido.

2.6. No caso de produtos/matei'tais perecíveis, o prazo de validade na data da ente'ega não poderá ser
inferior a 6(seis) meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante

CLAUSULATERCEIRA DAVIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura (to
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de prorrogação.

CLAUSULAQUARTA OBIUGAÇOESDACONTRATANTE

4. 1 . Acompanhar e fiscalizar a execução clo fornecimento contratado, bem como l-balizar testes nos
bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/futura a ef'etiva entrega do objeto contratado e o seu aceito

4.2. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.

4.3. Prestar as infomlações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao objeto,
l)ara a fiel execução do avençado.
4.4. Tnfolmar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

5.2. Corrigir, a suas expensas, quaisqlter danos causados à Conlriilante e/ou a terceiros
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5.3. Atender prontamente às exigências da Contratante inerentes ao objeto do fornecimento.

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 qualidttdc
dos materiais, permitindo a verificação de sua cona'ormidade com as especificações e exigências do
lldital(11

5.6. Responder por qualquer prquízo que seus empregados ou propostos causarem ao património da
Contratante e/ou a terceiros. decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, prece(tendo
imediatamente aos reparos ou indenizações cabiveis e assumindo o ónus referente

5.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os
[notivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, caIU a devida coi-reprovação.

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais. tarifas, fretes, seguros, deslocameilro (le pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
Lluc incidam ou -.,enham a incidir na execução clo conta'ato.

5.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nona naesmo parcialmente, as obrigações
lssunlidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

5. 10. Responsabilizar-se para que os bens soam, preferencialmente, acondicionados en] embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

5. 1 1, 1tesponsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e cnti-ega, inclusive descarregamento aos
tnatenats.

5.12. Assegurar-se de que os bens não contenhajn substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na díretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como merc(trio
IHg), chuml)o (Pb), cromo hexavalente (Cr(V[)), cádmio (Cd). bifeni]-po]ibromados (PBBs), éteres
di senil-polibt-oleados(PoDEs)

5.13. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e
comprometer-se pela destilação carreta dos nlesinos.

CLÁUSULASEX'l'A GARANTIA E RECEBjnIENTO DO OBJE'l'O

(5.1. O pl-azo de garantia mínima será de 3 (três) meses. Não havendo indicação expressa, será
considerado como tal.

(i.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipu]ado no item 6.] deste Termo de Referência.
consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n' 8.078/'1990 e s-ias
posteriores alterações Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos pre\'lstos à
Contratada no Edital e seus Anexos

6.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s)/matei-ial(is) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dQ(s) produto(s) ou dispal'idades com as
specificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a UFSC as faculdades

previstas no art. ] 8 da Lei n' 8.078./1990

n.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o ieccbimento definitivo no nloinento ta
entrega, o objeto limitado será recebido provisoriatnente para posterior verificação de sua
contcn'cidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo documento
fiscalC

/
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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

CLAUSULASETI)IA DOPAGAN'LENTO

7.1. O valor a ser pago à CONTRATADA pelo objeto clo presente contrato é de R$ 14.J2U,UO
(catorze mil, cento e vinte reais).

7.2. A CONTRATANTE realizará o pagamento em confomlidade com as condições previstas no
l=ditnl( l l

7.3. Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente contrato correrão à conta do
Orçamento Geral da CONTRATANTE, no Programa de Trabalho:12364208020RK0042, PTRES:
08366, Natureza de Despesa: 33903016, e Fonte: 8100000000

7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados em conformidade com a Lei n' 8.666/1993 e
conforme disponibilidade de recursos financeiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças
l DCF), mediante crédito bancário. salvo:

7.4. 10s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que ti-ârH
o inciso IJ do an. 24, da Lei n' 8.666/1993, serão efetuaclos no prazo de até 5 (cinco) dias Úteis.
contados da apresentação da nota Hlscal/f'atura.

7.5. O pagamento será ef'etuado pelo DCF no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a cantai- do
ccebimento dos materiais/'prestação dos serviços e, assim como. da entrega cla nota fiscal,,'ttirura
lc\,iclamente atestada. a qual deverá

7.5.1 . Ser emitida conforme as previsões legais e regulanlelltares vigentes, em 2 (duas) vias ou
mais, com mesma razão social e número de inscrição no CNPJ/MF informados para a
habilitação e oferecimento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os dados
necessários à perfeita compreensão do documento.

7.5.2. Conter registro da data de sua apresentação/recebimento e do servidor responsável por
este em foLIas as suas vias, assim como. em mecanismo complementar cle regisrro, como bvl-o
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro. cluando houtver

7.6. Quando da ocorrência dc evenülaís atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá scr acrescido de atualização ünanccira, e sua apuração sc fará
(tende a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao i)aês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
tas seguintes fórmulas

1-(TX,''l OO)

365

ENT = 1 x N x VP, onde

1= Índice de atualização financeira;

TX Percentual da taxa de juros 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
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7.6. 1 . Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem
ser instruídos com as justificativas e naotivos, e ser subnnetidos à apreciação cla autoridade
superior competente, que adotará as providências para vei itlcar se é ou não caso de apuração cle
I'esponsabilidade, identificação dos envolvidos c ilnpuração de ónus a quem deu causa.

7.7- Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancttria
IOB) para pagamento

7.8. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o ''ateste" pelo servidor conapeEente,
(levidamcnte identificado, na nota fiscal apresentada e depois dc verificada a regularidade fiscal (tu
prestador dos serviços.

7.9. Quando cto pagamento, será etetuada a Jetenção tributária, nos termos (ta legislação aplicável

7.9.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer- Natureza (iSSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar n' 116, de 2003, e legislação municipal aplicável

7.9.2. A CONTRATADA regularllacnte optante pelo Simples Nacional. nos termos da [.ei
Complementar n' 123. de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos pot aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratanaenEO
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementam

7.10. .'\ Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e./ou
ndenizações devidas por parte da CONTR.ATADA

7.10.1. C) desconto de qualquer valor no l)agameiito lcx ido a CONTRATADA scrll preccdi(lo
cje processo administi'altivo em que seita garantido o contraditório e a ampla defesa, cona os
recursos e meios que lhes são inerentes.

E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato7.1 1

7.12. Nenhum pagamento sei-á etêtuado ao t'omecedor enquanto estiver pendente de liquidação
tlualquer obrigação financeira que Ihe tiver sido imposta em clecorrência de inaclimplência contratual

7.13.No interesse (]a Acjministração pocterá ocolreJ- a antecip;irão de pagamento, sendo este em duas
llipóleses:

7. 1 3. 1 . Por meio de correspondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando
descontos para a CONTRATADA (artigo 40, XIV, 'd'). Calculado à taxa de 0,5% (meio por
cento) ao mês, ou 6o%o (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

1-('rx/ i oo

365

D = T x N x VP, onde

1= 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

7.]3.2.Nas contratações internacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser
acordada entre as partes
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CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE/ltl':VISÃO DE PREÇOS
Os preços são fixos e irrcajustávcis, excito nos casos previstos no Decreto n' 7.892/1 3g

8.1.1. Os preços registradas poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de hto que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao ól-gão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea ''d'' do incisa ll do caput do art. 65 da Lei n' 8.666.'93;

8.1 .2. Quíuldo o preço rcgistrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por meti/o
superveniente, o órgão gerenciadol- convocará os fornecedores para negociarelll a redução tios
preços aos valores praticados pelo mercado.

CLAUSULANONA FISCALIZAÇÃO E ACOAIPANHAMENTO
[). 1 . A CONTRATANTE designará um fiscal l)ara acompanhar e controlar a execução do contrate). a
dual será realizada em total observância ao contido no Edital e. ainda, aos regramentos legais da Lei n'
8.666/93/

CL.4USIJI.A l)ECI»IA SANÇOES
0. 1. O licitante,'fornecedor que. convocado dentro do prazo dc \alidade de sua proposta, não assim;tl a

'\ta de Registro de Preços. deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentam
documentação t'alfa, ensdar o retardamento da execução de seu objcto, não mantiver a proposta/'lance,
falhar ou fraudar na execução da Ata./Contrato, comportar-se de modo inidõneo, dizer declaração falsa
ou cometer fraude ülscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar
com a União e será descredenciado do SICAF, pelo prazo dc até 5 (cinco) anos, sem prquízo das
sanções previstas neste Edital e na ATa de Regisrro de Preços e dtts demais cominações legais

l0.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a pré"ia dela-sa.
tplicat à CONTRATADA as sanções previstas no item 18 do Edital do Pregão n.'1(55'2017 clcsta
nstituição. com seus Anexos.

CLÁUSULA OÉCINIA PRINlE1 1{.4- OA AI,'rl:NAÇÃO E RESCISÃO
A alteração deste contrato poderá ocorrem- el-n consonância com o art.12 do Decreto n" 7.892. 1

] l.l.l. Os contratos decorrentes do Sistetna de Resistia de Preços poderão ser alterados
observacto o disposto no art. 65 da Lei n.' 8.666.'93;

1 1 . 1 .2. Em caso de alteração contratual. o mesmo será foi'malizado por meio de terno aditivo, a
ser assinado pelas partes;

1 1. 1 ,3. Alas que não caracrerizem alteração de contrato poderão ser reglstrados por simples
apostilamento, dispensando a celebração dc aditamento.

1 ] .2. A rescisão deste contrato poderá ser

1 1.2. 1 Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos l a Xll do artigo 78 da Lci n' 8.666/93, i]utiflcando-se a CONTRATADA cona
antecedência mínima de 30(trinta) dias;

1 1.2.2. .Anaigável, poi acordo entre as partes, reduzido ti termo, desde que haja conveniência
paraaCONTRATANTE;

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

1 1 .2.4. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRAT.'\NTE. nos casos enumerados
nos artigos ] 9,20 c 21 do Decreto n' 7.8(92'13.



11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rcscisilo

lclininistrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1 993. O termo de rescisão, sempre que possível.
seráprecedido: ' ' " ''''' -''

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

11 .3.2. Relação dos pagamenLosjá efetuados e ainda devidos;

11.3.3. Tndenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCINIA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1 2.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados J)ela ata de registro de preços que cicu

l2 8Lei n" 8.666/93 este termo de contrato, inclusive o acréscimo de que trata o g 11 do art. 65 da Lei

2.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Subseção Judiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa Catarina) Justiça

e era

1 2.3. Tntegi'a este Termo de Contrato o Anexo J, contemplado na página n' 08, que detalha a lista dos
prcldutos/materiais e quantitativos ad(luiridos pela CONTRATADA.

2.4. A publicação resumida do iilstrunlento de contrato ou ctc seus aditamentos na in)prensa Otlciltl
quc é condição indispensável para sua eficácia, será providenciava pela Administração

E, por estarem assim justas e acordadas, fírmain as partes o presente instrumento em três vias de ieua
teor e forma, na presença das Testemunhas abaixo.

1:1ol'ianópolis. 13 de abril de 201

dro Colla
CPF: 0211.207. 1 89-30

Corara nadaContratante

RaçaDistr.Afim. e Supdm. Liü
l.eandro Collar lunhas

\

E8 #
'qbn.e

CI'F: Q'\o' c{.,ZS -.3.à CPF Oa\Õ+Z zÓ'l- OS



ANEXO l DO TERMO DE CONTRATO N.'lIaS./glã3.PROCESSO N.' 23080.0180S8/2017-19

Grupo/Item Descrição
Unid.

Nledida Qtde.
Valor

Unitário
(R$)

Valor
rota!
(R$)  

D028 226606 - PAPEL PARA IMPRESSÃO A
LASER FOJI.MATO A 4 ALCALINO

PAPEL Polia IMPRESSÃO A LASER
FOR:MATO A-4 ALCAL INO. 2 1 0 MM X
297 MM/75GR/M2. PAPEL CERTTFTCADO
CERFLOROUFSC(SELO DEVEVIRNA
EMBALAGEM) MARCAS DE
REFERENCIA:CHAb'IEX.REPORT.
GAMBA  

l.ooo 14,12

 
Total 14.120.00

Z
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-REITORIA DEADMINISTRAÇÃO
Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima - Trindade
CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC

Telefone: (48) 3721-9320 - Fax: (48) 3721-8422
E-mail: dpc(Q)cantata.ufsc.br

PORTARIA N9 163/CCF/2018 DE 13 de Abril 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

fi ::dB HHUBEH'=UEFI'ÊmmBB"
GUILHERMECARVALHO BATISTA
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.g12
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/ DCOM/PROAD(DCOM/PROAD)

ul;. 1.«: 'zJ"
Utisses irai Zí{

Diretor Departamento de Pro
Contratose Convénios

DPC/PROAD
Portaria 100s/?nl


