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. . . CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO

Os mobiliários deverão ser entregues e instalados nos seguintes locais:
Ci ÁUSUI«\ Sj:GUNDA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA nO OUlrETO2.1
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solicitaçCoderatada deverá enaar emamar ao com ao responsável pelo recebimento indicado na

contados do recebimento da sob( ilação uel comnl)em o. objeto desta licitação é de lo (trinta) dias,

i;,'"=':u''; :l 'l'=:n=' '"=====:=: "'=nb:=1:'.'::
ç9111alQ:11Bç:b., sendo obrigatória a menção ao item e ao i;l=;=:;:ljue se refere o

para os
$9Ç!.Çlêrlê:Çtc
pedido.

CLÁUSULATERCEIRA-DAVIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data dJ assinatura do
iiisu umento, nos termos do artigo 57 da Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de prorn;jÜção. a uu

3. 1. 1 . As ob

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

$F==.:J=:==:=;:==,==:T==.==:= :=n.uh::: :=
Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.

4.1

4.2

2



Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Co
para a fiel execução do avençado. "' pu-a --uniu alada, pertinentes ao objeto,

' SISA IHll i:u.

i:;.:i===: Ê,=:=n'..:.i!=':",::..:=, :=:u;iT.., -":..:i:eilÉ'.=::="«""
CLÁusuLA QuinTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTKATAltJA

'i igu , d suas expensas, quaisquer danos causados à Contratante e/ou a terceiro:l

5.3. Atender prontamente às exigências da Contratante inerentes ao objeto do fornece:ento

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

5.2. Co

:: :i i=::;:iin '.:::: :a::!= ::::= :'=:=mi?:tni:u

ãli Zll SXSH B ll: ;uíl:/':=::=
: ;: :=:=1,.:H=HEL=,.:=.;='=:,«,.;:':::.T=\=t;:':=,:Úlü "'":., "
l$g B fRH$H l$1:í:::.: ::r :;:i ':l==;.m
=;:Ü:.:li=;,==:i=.:.1=='Ri.='-=';1::=.:=';i,J:= '=:w«a.''" '.""'., " .'';;,''"
:;EUg:lÊIH iXÜ HEl: :: :'i=a=+i:n
5 ] LrResponsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descplregamento dos

lãll$$HH J! :; *:'ãl:l ;;
comprometer-sebilizar-se naçãa corrraddodos smsíduos das embalagens do local je entrega e

baixa emissão da uti izaçao oe. adesivos, que estes sejam à base de PVA e, quando njíl) 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

3



reciclagens r produto com os principais componentes identificados um a um p?ja facilitar futuras

Corantes Estrutura número C.L «l:o/or
/ater oufndicelnternacionülde CAS (Caem 4bstrpcts

C.l. Disperso Blue 3

C.l. Disperso B ue 7
C.l. Disperse Bh e 26
C.r. Disperse B ue 35
C.l. Dísperse Bhie ] 02
C.l. Dispense Blue ]06
C.J. Dísperse Blue 124
C.l. Disperse Brown l
CJ. Disperso Orange

C.]. Disperse Orange 3
C.l Disperso Orange 37
C.l. Disperse Orange 76
C.l. Disperse Red l
C.l. Disperse Red ] l
C.l. Disperse Red 17
C.l. Disperse Ye]]ow ]
C.l. Disperse YeHow 9
C.l. Dispense Yellow 39
C.l. Disperse Yellow 49

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

r)N'
2475-45-8
3179-46-9

12222-75-2
12222-97-8
12223-01-7
61951-51-7
23355-64-8
2581-69-3
730-40-5

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

C.1.11 132
c.1.11 110
C.1. 62 015

11 210
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
corantes azóicos que possam

Amiga

de tecidos para a fabricação das

!!Sjecompor ( m alguma das seguintes amenas aromáticas
çód

3,3 ' -dimetil-4.4(92-67-1)
diaminodifenilmetano
p-cresidína
4,4'-oxidianilina

(91-59-8) 4,4'-tíodianilina
(97-53-3) O-toluidina
(99-55-8) 2 ,4-diaminotoiiiêii8

(106-47-8) 2 ,4,5 -trimetilanilina
(615-05-4) 4-aminoazobenzeno
(101-77-9) o-anisidina
(91-94-1 ) 2,4-xilidina
(] 19-90-4) 2,6-xilidina
(119-93-7)

cadeiras, não devem ser utilizados

4-aminodifenilo

Benzidina

4-cloro-o-toluidina
2-naftilamina

0 -aminoazotoii;ê=
2-ameno-4-nitroto ueno

p-cloroanilina
2,4-diaminoanisol

4,4 ' -diaminodí fenilínetano
3,3'-diclorobenzidina
3,3 '-dimetoxibenz dana

3 ,3 ' -dimetilbeniiãiü

(120-71-8)
(101-80-4)
(139-5 -1)
(95-53-4)

(60-09-3)
(90-04-0)
(95-68-1)
(87-62-7)
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CLÁUSULASEXTA GAliANTIA

6.1 . O prazo de garantia mínima será de

6.1.1. llSln(EE)i..2Z,.29: 60 (meses) meses ou a fornecida pelo tabrii'Ente , .u. for
maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal. '' ''r"''' « quç -ux

1.2. (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante a

que for maior. Não havendo indicação expressa, será considerado comojtai''' '' """, "

l HK}RUbli :ll

li;;ill==Rn:i;==$.:=':=:;.;=::;':::J #:=:.==::
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo obleto do presente c(líLato é de RS
l /. /uv,7i (dezessete mil, setecentos e nove reais e setenta e um centavos). l- -'-
Edital. CONTRATANTE realizará o pagamento em conformidade com as condiçols previstas no

iii:i ) ss iss $=='%;:= 4p
WH=.zun== == ;:=::::::= =.=n:E:=il .tl: :'fÍI ,:
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GIS 2H E F: n/: :: ?ln: u:
==m ===aHn'k; «:«::::u;n=.,'s,:!.=!u.lhl:=;=..::

li BH iHU E$:1MBX:;l.mnl,e=

U,
1-(TX/ IOO)

365

EM = 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.

üi$Naa z IWgilP
7.7 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a í)rdem bancária
(OB) para pagamento.

iàif=Bln:;'::.=Ur:Z:n«!'.'m:'.: :::n:T.::=H=::mnps='k
7.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária, nos termos da ]egis]açãd ap]icáve].

719.1 . Quanto .ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (iSSQN), seITa observado o
disposto na Lei Comp]ementar n' ] 1 6, de 2003, e legislação municipal aplicável. '

nün iluL$cmuz iUk:iü;:
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. ' "'

6



7.]0. A Ad

gãu::ngu '
365

D = 1 x N x vP, Onde.

':::="",, -. 1=:=1'=11=;
Índice de atualização financeira;

N = Número de dias entre a data D viDesconto por anteclpaçãq

" : »,;: l:l:l=:1=:~""' -';'""'' "n'l;-'-';

acolncia.Nas tCO as partes; ntemacionaís, onde poderá prevalecer disposição especjjl a ser

8.1.

;l;=;;=':====J:""'""«...""
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=:::==T "'""" *- " """""' ' «...l.
4-/ l J .

ser assinam caso de alteração contratual, o mesmo será formalizado por meio df jerrno aditivo, a

:.lúl;à=::i.':: :'=U:=,;='S:=;:H:"' -.~";' "' ";:"'n'l; -'' ''"--"
1 1 .2. A rescisão deste contrato poderá ser:

hi=Hll:lJ=n; =:' üi'=uu: aóÚ;m':::
para a CONTMT por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência

«;; ::==;';=;1 ::'=;;=:~,., ..; .,;.1 .........;

ã:.â.;F===«:wr , :*:.i':: :ü:':i:nt'i==;;":.:zi mw
1 ] .3.2. Relação dos pagamentos já eÊetuados e ainda devidos.
1 1 .3. ] . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1 1.3.3. Indenizações e multas

llillB;=:.n:::: =«=mÜ:=lX==.il:g==
::==T':l" """"- "; »""'-"" "«."

=«=:'=':=,=,:;J:E=.=:"fTÜ;:=n c;s:='.;n;'";:l'::=':=:iT'}.=::
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] 2.3. Integra este Termo de Co

U, por estale n asrlm J ustas e testrnlunhas abaixoas partes o presente instrumento eH três vias de igual

Florianópojjs,25 de abril de 20]8

"''F'-Púói;ii;a=
HFp+a»TqpHuüBqnpn4B+ .::111111:liir «v! nv v-F-TT

JairNapoleão F Iho
CPF: 342.374.379-49

,nniõiiii

CPF: 45] .63Õ.ooo-l}4

Noj Úuí l.k

CPF: {)VI.q.3ã-3}?-lÕ
' bo\ Situ''E=



}ECONTRATON.

GruPO/Item l
ouTU.U38522/2017-93

Dwcrjção ü:, 1 ..«. 1 4u. .
2

Valor.
Total
(R$)0003 245

IAnexo l cao Es completas do item constam no

29 sõq,99 J6.529,71

MESA EM L PARA COMPUTADOR
0024

" F=FTm
IAnexo li do EdüaJ. plenas do item constam no

Total (R$)

17.709,71
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PORTARIA NQ 180/CCF/2018 DE 25 de Abril de 2018

" .. ~.22nH18à: ::BlãT:3J'B.=g'R gEHÊ:8 '.«'l'",
R ESOLVE

.." â$znmBHB% ::=$Fgim' ag
5;ã:EIUH;ãi;g:F13'.'''.':,

)anhar
OLTDA

Ulisses !raí Zilio

Diretor Departamento de Projetos.
Contratos e Convênios

DPC/PROAS
Portaria 1005/2016/GR


