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vencedora e sob as seguintes cláusulas e condições: '' '' -- t-"vr'

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

HBilZHRl:HBl:il :tl FBB $1u::
vencedom, ndependCoemato(vincu a-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
2.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues na Universidade Federal de Santa Catarina. no
Campus Universitário Jogo David Ferreira Lima, Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, CEP
88040-900, ou em outro local definido na solicitação de fomecimento, em horário comercial. de
segunda a sexta-feira das 08h00 às ] 2h00 e das 14h00 às 1 7h00. ' -'' -''

2.1.] . A Contratada deverá entrar em contato com o responsável pelo recebimento indicado na
solicitação de fomecimento para programar a entrega.



contados do recebimento da solicitação pe o fornecedor. to desta licitação é de lO (dez) dias (úteis),

2.4. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento deverão ser encaminhados. via oficio

para o endereço eletrânico ru@contato.ufsc.br sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que
se refere o pedido. '"' '

2.5. No caso de produtos/materiais perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser
inferior a 6 (seis) meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante

CLÁUSULATERCEIRA-DAVIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (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 CONTRATANTE
4.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como realizar testes nos

bens fomecidos, atestar nas notas fiscais/natura a efetiva 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,
para a fiel execução do avençado.

4.4. Informar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto.
4.5. Atender, com relação aos produtos químicos controlados, caso constem neste Termo. na
íntegra o disposto na Lei l0.357/2001, no Decreto n' 3.665/2000, no Decreto n' 4.262/2002. na
Portaria n' 1.274/2003, e demais normativas vigentes.

aceiteC

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Fomecer à Contratante a quantidade dos produtos/materiais discriminada na respectiva
Autorização de Fomecimento, no prazo estabelecido no item 2.2 do presente TerTno de Contrato.

5.2. Corrigir, 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 fornecimento contratado, as mesmas condições da habilitação.
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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. '
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5.9. Não transferir atracar qualq pordquareuer ões a au nem mrsmoa.parcialmente, as obrigações

l EHS:l IH i Ü El::::=!'i==s=:=';=EH=
ltl '.Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dosmateriais. ' -- - 'e,u, ---','uol vç uçbçai içgaírierlto dos

512. Assegurar-se de que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
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5.13. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e
comprometer-se pela destinação correia dos mesmos. " ''

baixa em suão de formaldeídos. adesivos, que estes soam à base de PVA e, quando não possível, de

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

5.16. Caso constem Produtos Químicos Controlados no Termo de Referência, a empresa fornecedora
deverá atender na íntegra ao disposto na Lei l0.357/2001, no Decreto n' 3.665/2000, no Decreto n'
4.262/2002, na Portaria n' 1 .274/2003, e demais normativas vigentes. '- -'- -'

CLAUSULASEXTA GARANTIA

6.1. O prazo de garantia mínima será de 03 (três) meses. Não havendo indicação expressa, seráconsiderado como tal

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6. 1 deste Temia de Contrato. consiste

alterações -- Código de Defesa do Consumidor. bem como dos encargosprevistos à Contratada no
Edital e seus Anexos

6.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s)/material(is) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade
civil do fomecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as
especificações estabelecidas, verificadas, posteriorTnente, garantindo-se a UFSC as faculdades
previstas no art. 1 8 da Leí n' 8.078/1 990

6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento deflí
entrega, o objeto limitado será recebid

litivo
0 provisoriamente para posterior

no momento da

verificação de sua
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conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo documento

: : : :l=?=::'=
ições estipuladas no Edital não será aceito,
eis), sendo o ânus decorrente da substituição

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7 1. O valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo obleto do nrescnte contrato é de ne
32.400,00(trintaedoismilequatrocentosreais). ' ' ' ''' '- -''- v u', --

7.2. A CONTRATANTE realizará o pagamento em confomlidade com as condições previstas no

É :iE E: PHlit : ::,K:"rema:cnl:::'=i:g
7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados em confomtidade com a Lei n' 8.666/1 993 e
conforme aisponibilidade de recursos financeiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças(DCF), mediante crédito bancário, salvo:

H::l=:i=Blil F: :/::: : \::
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7.5.1. Ser emitida conforme as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2 (duas) vias ou
rnals, com mesma razão social e número de inscrição no CNPJ/l\4F 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 todas as suas vias, assim como, em mecanismo complementar de registro. colmo livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver.

7.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administraçãol o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde 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 mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
dasseguintesformulas: ' ' '"'' '-'

l

365

EM = 1 x N x VP, onde

1= Índice de atualizaçào 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

Sócio Â mlni6tra4af



7.7 Será consamrado. como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária

devidamente dentificadote será autorizado depois .de efetuado o "ateste" pelo servidor competente,
prestador dos serviços zi nota nscai apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do

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

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

7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores corresnondentes às ..i'«- -/.-.
indenizações devidas por parte da CONTRATADA. ' ''''''r--- '-' ---u-'a' ç'uu
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7. 1 1 . E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

7.12. Nenhum pagamento será efetuado ao tomecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que Ihe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual.

7.13.Nosí:nteresse da Administração poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este em duas

11 T :H HU::: =1.}=E=ll:=:z:pl:
i-nTX/IQQ

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

7.13.2.Nas contratações internacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser
acordada entre as partes;

Ji(ASILSUL & tTI)A
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L.,LAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS
Os preços são fixos e irreajustáveis, exceto nos casos previstos no Decreto n' 7.892/1 3:

hg#H$Fil HHi$:!i :n
8.1

:Ü$K:l:i HU;:':'L=:=:ço praticado no mercado por motivo
ares para negociarem a redução dos

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

ual se-.:ONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar e controlar a execução do contrato a
qua üç d içaiizaaa em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos regramentos legais da Lei n'

CI,ÁUSUI.A OÉCIMA - SANÇÕES

UHtmUtH ='::==l$==:'=;.Hi!::T'Ê:.='::'.iU::':.:::l ãj'=::

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO
1 1 . 1 . A alteração deste contrato poderá ocorrer em consonância com o art. 1 2 do Decreto n' 7.892/ 1 3:

observado o disposos deaorren da Lei Sis8.ma/de; Regístro de Preços poderão ser alterados,

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

apostilameosoque lnao caracter3em arteraeao ide dono. to poderão ser registrados por simples

1 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 Lei n' 8.666/93, notiflcando-se a CONTRATADA com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

para a COmlgaAT por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência

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

$óc Administrador



nos artigostl rmme 21 por aecru=lnteral e e 3.rito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
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11 .3. 1 . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos
1 ] .3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11 .3.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

resolv 1-- uestões e os litígios oriundos do presente contrato e não dirimidos consensualmente serão
Federal. õuoseÇao Judiciãna de Floríanópolis (Seção Judiciária de Santa Catarina) Justiça

::::.==:,==:u= ::::=::=:\H::::T:r8ãU;xH,; -' * ' ' -, --. ..'.'", . -;;',
12.4. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração.

E, porfomrem ass m justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em três vias de igual

Florianópolis, 05 de março de 201 8

CPF: 739.606.679-49

Testemunhas

Nome:

c'': OG6'Bz'.X5.2q./7
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ANExo l DO TERMO DE CONTRATO N.'.131./.!:aca2PKOCESSO N.' 23080.044256/2017-38

Grupo/
Item Descrição

Unid.
Medida

Valor
Unitário

(R$)
Qtde.

7.500

Valor Total
(R$)

0039 260214 - FEIJÃO VERMELHO
Características do Produto: Feijão vermelho.
grupo 1, tipo 1 , safra nova, constituído de grãos
inteiros e sãos, isento de material terroso.
sQidades, parasitas e mistura de outras
variedades e espécies. O produto bem como os
procedimentos relacionados ao seu
tórnecimento deverá estar de acordo com a
legislação vigente e demais dispositivos legais
e regulamentares porventura aplicáveis.
Apresentação: Acondicionados em embalagem
transparente, limpa, resistente, vedada
hermeticamente e atóxica. Embalagem: l a 5kg
Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de
acordo com legislação vigente. As embalagens
devem conter extemamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade.
quantidade de produto. Validade mínima: 4
meses a contar da data de entrega do produto.
FEIJÃO VERMELHO.

KG 4,32 l 32.400,00

Total (RS)l 32.400,00

a
doí


