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CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
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vencedora, ildependCoemato( vjncu a-se ao Edital do Pregão identiülcado no preâmbulo e à proposta

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às ] 2h00 e das 14h00 às 1 7h00

2.1.1. A Contratada deverá entrar em contato com o responsável pelo recebimento indicado na
solicitação de fornecimento para programar a entrega.
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contados do recebimento da solicitaçã qual compoem o objeto desta licitação é de 30 (trinta) dias,

2.4. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento deverão ser encaminhados, via oficio,
para os endereços eletrânicos anderson.perez@ufsc.br ou cibeli.machado@ufsc.br ou
pedido.sara@contato.ufsc.br, sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que se refere o

ou

CLAUSULATERCEIRA-DAVIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do
instrumento, nos termos do artigo 57 da Leí 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, pemlitindo 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

4.2
4.3

4.4
4.5

Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como realizar testes nos
bens fomecidos, atestar nas notas fiscais/f'atura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu

Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao objeto,
paraa fiel execução do avançado. ' ' ' ''''
Informal' à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto
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 Padaria n'
] .274/2003, e demais normativas vigentes.

aceite

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 Termo de Contrato.

).2. Coagir, 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.

5.5. Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários para comprovação da qualidade
FH.tnl ateriais, permitindo a verinlcação de sua confomudade com as especlnlcações e exigências do
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5.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os
motivos que iinpossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

;='=ü==nil=:=R:Hil:l l::;;: ::=:;:'==;.:=='r;:!=;,n:
5.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obriga
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. "''''-' " -'-"-õayv';'
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materiais.ponsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dos

5.12. Assegurar-se de que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da

=iiiSti:=.:,::=:' ::: ; : ::?=:'= :iiiiiiiüii:l!
5.13. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e
comprometer-se pela destinação carreta dos mesmos

baixa em5 14. Quando da uülizaçaídde. adesivos, que estes sejam 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 contato à base de solventes não-agressivos.

5.16. Caso constem Produtos Químicos Controlados no Termo de Referência, a empresa fomecedora
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 nomlativas vigentes. '' ''' "

CLÁUSULASEXTA GARANTIA

6.1. O pmzo de garantia mínima será de 12 (doze) meses ou a fomecida pelo fabricante, a que for
maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal. ' '

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no Edital, consiste na prestação, pela
Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n' 8.078/1990 e suas posteriores alterações --
Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos 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, veriHcadas, posteriomtente, garantindo-se a UFSC as faculdades
previstas no art. 18 da Lei n' 8.078/1990

6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento da
entrega, o objeto limitado será recebido provisoriamente para posterior verificação de sua
conformidade com as especiHtcações constantes da Nota de Empenho e do respectivo documento
fiscal
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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 ânus decorrente da substituição
de responsabilidade da Contratada. '

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAATENTO

7.1. O valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo objeto do presente contrato é de RS
83.664,00(oitenta e três mil seiscentos e sessenta e quatro reais). ' '

2 A CONTRATANTE realizará o pagamento em conformidade com as condições previstas no

il:RELI:R HT:$ã .:,:::='lm:.m;h{ uu
7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados em conformidade com a Lei n' 8.666/1993 e

(DCF). mediante crédito bancáriouralvoHlnanceiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças

7.4.10s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso ll do art. 24, da Lei n' 8.666/1 993, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da apresentação da nota fiscal/natura. ' ~ ' '

7.5. O pagamento será efetuado pelo DCF no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento dos materiais/prestação dos serviços e, assim como, da entrega da nota Hlscal/natura
devidamente atestada, a qual deverá:

7.5.1 . Ser emitida conforme as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2 (duas) vias ou
anais, com mesma razão social e número de inscrição no CNPJ/MF infomaados 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 ein todas as suas vias, assim como, em mecanismo complementar de registro, como livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver

7.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, 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
das seguintes fonnulas:

1-(TX/IOO)
365

EM = 1 x N x VP, onde
l = Índice de atualização 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

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 motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade



superior competente, que adotará as providências para veriHlcar se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identinlcação dos envolvidos e imputação de ónus a quem deu causa.

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

7.8. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor competente,
devidamente identificado, na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regu]aridade ülsca] do
prestador dos serviços.

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

7.9.1. Quanto ao Imposto soba'e Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar n' 1 16, de 2003, e legislação municipal aplicável

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

7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
indenizações devidas por parte da CONTRATADA

7.10.] . O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRATADA será precedido
de processo administrativo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes são inerentes.

E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato7.11

7.12. Nenhum pagamento será efetuado ao fomecedor 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
hipóteses:

7.13. 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 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

1-(TX/l Oq
365

D = 1 x N x VP, onde

l = 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 ef'etivo pagamento antecipado

VP = Valor da parcela a ser antecipada

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

CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS
5



8.1 Os preços são Hlxos e irreajustáveis, excito 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 fomecedores, observadas as disposições
contidas na alínea "d" do incisa ll do caput do art. 65 da Lei n' 8.666/93; ' ' '

8. 1.2. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado

CLÁUSULA NONA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
9.1. A CONTRATANTE designará um Êlscal para acompanhar e controlar a execução do contrato. a
qual será realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos regramentos legais da Lei n'8.666/93.

CLÁUSUI.A DÉCINTA-SANÇÕES
lO. l . O lícitante/fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a
Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar
documentação.falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta/lance,
falhar ou fraudar na execução da Ata/Contrato, comportar-se de modo inidâneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude üsca], garantido o direito à ampla def'esa, ficará impedido de licitar e de contratar
com a União e será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços e das demais dominações legais'

l0.2. Pela inexecuçyo total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no item 18 do Edital do Pregão n.'311/2017 desta
instituição, com seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO
A alteração deste contrato poderá ocorrer em consonância com o art. 12 do Decreto n' 7.892/13:

ll.l.l. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados.
observado o disposto no art. 65 da Lei n.' 8.666/93;

l l . l

1 1 . 1 .2. Em caso de alteração contratual, o mesmo será formalizado por meio de temia aditivo. a
ser assinado pelas partes;

1 1.1.3. Ates que não caracterizem alteração de contrato poderão ser registrados por simples
apostilamento, dispensando a celebração de aditamento.

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 XTT do artigo 78 da Lei n' 8.666/93, notiflcando-se a CONTRATADA com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

1 1.2.2. Amigável, por acordo entre as partes
paraaCONTRATANTE;

reduzido a termo, desde que haja conveniência

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

1 1.2.4. Determinado por ato uni]atera] e escrito da CONT]R.ATENTE, nos
nos artigos 19,20 e 21 do Decreto n' 7.892/13.

casos enumerad
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administra;ti e/ATADA .reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
seráprecedido: SLa no art. / / aa Lei n" 8.666, de 1 993. 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 e6etuados e ainda devidos;
1 1.3.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCINIA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços que deu
ng 8Lei n' 8.666/93 ste tempo ae contrato, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1e do art. 65 da Lei

resoll. '-- uestões e os litígios oriundos do presente contrato e não dirimidos consensualmente serão
Federal. uoseçao JUQlclârla de I'lorianópolis (Seção Judiciária de Santa Catarina) - Justiça

] 2.3. Integra este Tempo de Contrato o Anexo 1, contemplado nas páginas n' 8 a 1 0 nuc detalha a lista
dos produtos/materiais e quantitativos adquiridos pela CONTRATADA. '-- --' -H u -'''"

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

E, por estarem ass m justas e acordadas, Htrmam as partes o presente instrumento em três vias de igual

Florianópolis, 1 7Pe jaljeiroÀie 20 18.

CPF: 039.351.959-74

Nom
CPF: 951.553.68049



ANEXO l DO TERMO DE CONTjiATO N.'-.!f!}./::Z4.pnocrsso N.' 23080.018778/2016-01

Grupo/Item Descrição
«=:, 1 ..«

Valor
Unitário

(R$)

Valor
Total (R$)

0002 26492 - CADEIRA ESCOLAR
UNIVERSITÁRIA UN l õ30 l i32,se l 83.õõ4.00

CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM
PlIANCHETA FIXA CARACTERÍSTICAS
TECNICAS:ESTRUTURA:
CONFECCIONADA COM TUBO DE AÇO
ABNT 1008 A 1020, DIÂMETRO 22,3mm
(7/8 POLEGADAS), ESPESSURA
MÍNIMA DE PAREDE DE 1.5mm.
POSSunqDOQUATROTRAVESSAS
(TRASEIRA, DiANTnRA E i,.4TERAis)
ENTRE PES, CONFECCIONADA EM
TUB03/4DEPOLEGADA,SENDOA
DIANTETRACOMPEQUENA
CURVATURAPARAonqTERioRDA
CADEIRA DISTANTE 200mm DO PISO E
A TRASEIRA 1 80mm, SERVINDO COMO
BASEPARAOGRADILPORTALIVROS
CONFECCIONADO COM CACO (05)
TRAVESSAS DE AÇO 1/4 DE
POLEGADA DE DIÂMETRO COM
ESPAÇAMENTO EQUIDISTANTE
DIST.4NCIA ENTRE OS PÉS
DL\NTEIROSETRASEIROSDENO
MÍNIMO 370 mm. A ESTRUTURA PARA
SUPORTE DO ENCOSTO DEVE SER EM
FORMATO "U" (INVERTIDO) E FIXADO
COM A ESTRUTURA VISÍVEL (POR
FORADACONTRACAPADO
ENCOSTO).TODAAESTRUTURA
DKVERASKRsoLDAnAPELO
PROCESSO MIG, RECEBENDO
PREVIAMENTE BANHOS DE
TRATAMENTO DESENGRAXANTE E
FOSFATIZANTEOUOUTROBANHO
SEMEI,n,ANTE COM QUALrDAOE
IGUAL OU SUPERIOR. PINTURA EM
EPÓXl-PÓ NA CORPRETA BRILHANTE
APLICADAPELOPROCESSODE
DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, COM

8
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SECAGEM EM ESTUFA A 1 80'C. O
FECHAMENTO DA ESTRUTURA
(TOPOS E SAPATAS) DEVE SER FEITO
COM MATERIAL INJETADO EM
POLIPROPILENO (1 00%), DA MESMA
CORETONALIDADEDAESTRUTURA.
AFIXADOSATRAVÉSDEENCAIXE.
COM RIGIDEZ SUFICIENTE PARA NÃO
SER EXTRAÍDO MANUALMENTE.
ASSENTO: ASSENTO EM
COMPENSADO MULTILAMINADO
ANATÓMICO DE 14 mm, O ASSENTO
COM BORDA FRONTAL
ARREDONDADA,ESTOFADOSCOM
ESPUMA DE 40 mm, DENSIDADE 50
l<g/m: (NO MÍNIMO), REVESTIDO EM
TECIDO (loo% POLTÉsTER) NA COR
AZUL MÉDIO(CMYK 1006900)/PRETO
MESCLADO. ASSENTO FIXADO À
ESTRUTURA ATRAVÉS DE 04

(QUATKO)PAKArusosspxTAVADos
EPORCASGARRASCRAVADASNO
COMPENSADO. CONTRACAPA DO
ASSENTO REVESTIDO EM VINIL NA
COR AZUL MÉDIO (CMYK 1 006900)
COM Imm DE ESPESSURA E FORRO DE
ALGODÃO. ENCOSTO: ENCOSTO EM
COMPENSADO MULTiLAMnqADO
ANATÓMICO DE 14 mm, ESTOFADOS
COM ESPUMA DE 40 mm, DENSIDADE
50 kg/m' (MÍNIMO), REVESTIDO EM
TECIDO (100% POLIESTER) NA COR
AZUL MÉDIO(CMYK 1006900)/PRETO
MESCLADO, CONTRACAPA DO
ENCOSTO EM POLIPROPILENO
nqJETADONAcoRPRETA.CAPADE
PROTEÇÃO(DOENCOSTO)E
ACABAMENTO TNJETADA EM
POLIPROPILENOTEXTURIZADOE
Bnpí)A q A p PFT)nNT)A nA q nl TP
DISPENSAM O USO DO PERFIL DE
PVC.ENCOSTOFIXADOÀ
ESTRUTURA EM FORMATO "U'' (PARA
FIXAÇÃO)ATRAVÉSDE05
PARAFUSOS COM PORCAS GARRAS.
PRANCHETA: PRANCHETA FIXA EM
MDF DE 1 9 mm, REVESTIDO NA FACE

\

9



SUPERIOR EM LAMnqADO
MELAMiNlco DE ALTA PRESSÃO
COM MAIOR ]tESISTÊNCIA
SUPERFICIALAPERDADOBRILHOE
RISCOS APÓS ATRITO (EXEMPLO
LIMPEZA COM ESPONJA DE AÇO) NA
CORCASCADEOVOBRILHANTE.
FIXADA Â ESTRUTURA
CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO
20X20min POR 05 (CINCO) PARAFUSOS
AUTO-ATARRACHANTES.OTUBO
DEVE OFERECER SUPORTE MAIOR
QUE75%DALARGURADA
PRANCHETAPARAADEQU.\DA
FIXAÇÃO DA MESMA (SUGERIDO
ACAMA DE 300 mm). ACABAMENTO:
ACABAMENTO SEMl-ARREDONDADO
REFINADO,DASBORDASDA
PRANCHETA COM FITA DE PVC DE
3mm DE ESPESSURA, NA MESMA COR
DO LAMINADO MEL.àMÍNTCO 1 80' OU
SIMILAR COM CHANFRO DE 45

GRAUS)(NBR 13966 - ITEM 5.1.2.] .9),
COLADA A QUENTE PELO SISTEMA
HOLT-MELT, EM TODO O SEU
PERÍMETRO. MEDIDAS: PRANCHETA
640 mnl(PROF.) X 445 mm (LARG.).
ASSENTO 410mm (PROF.) X 420 imn
(LARG.). ENCOSTO COM ALTURA
MINIMADE360mmEMÁXIMADE
450mm E COM LARGURA MÍNIMA DE
400mmEMAXIMA470mm
QUANTIDADEPARACANHOTOS:5%
DOTOTALDASCADEIRASDEVERÃO
SER CONFECCIONADAS COM
PRANCHETASPARACANHOTOS.

CADETRAESCOLAR UNIVERSITÁRIA

Total (R$) 83.664,00
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