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TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTjiE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A
EMPRESA L & M COMERCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME.

pelo Pró-Reitor de Administração, Jair Napoleão Filho, CPF n.' 342.374.379-49, doravante
denominada CONTRATANTE e a Empresa COMERCIO ATACADISTA DE PRODIJTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.' 14.546.646/0001-83, com sede na Rua Pedra
Neri Schwinden, n' 493, complemento: Casa, bairro Vargem dos Pinheiros, CEP 88.140-000, Santo
Amara da Imperatriz/SC, e-mail julianolicitacoes(êlhotmall.com,
contatoimperatrizdistribuidora(@gmail.com, doravante denominada CONTRATADA, neste ato

representada pelo Sr. Juliano Jairo Meio, CPF n.' 008.612.319-02, firmam o presente TERMO de
contrato, de acordo com o Processo n.' 23080.044256/2017-38 e Solicitação Digital n" 11237/2018.
com sujeição âs normas emanadas da Lei n.' 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei n' l0.520/02 e

E=1'i!:l:lHF :lSFR ÇliliHX$
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA P]UMEljiA - OB.FETO

HWIHWEl:BH X$ S:Bl$ H ::
lr2. Este Terno de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição. ' ' ' " ''' -'' ' - '" -i'

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 fornecimento, em horário comercial. de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 c das 14h00 às 17h00.

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 se imitação pe o ít)rnecedor. to desta licitação é de lO (dez) dias (úteis),

2.4. Evenüais peditronde pronogação de prazo de fomecimento deverão ser encaminhados, via oficio,
se refere o pedido. iço ru(gcontato.ulbc.br sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que

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
instrumento, nos tempos do artigo 57 da Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de prorrogação.

1---- c.- ar e âscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como realizar testes nos
bens 6omecidos, atestar nas notas ülscais/natura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu

4.2. Aplicar ã Contratada as sanções regulamentares e contratuais.

Prestar as informaçoes e osÇedclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao objeto,

ilX$ 11iB lü ín :*;::

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Fornecer 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.

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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5.5. Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessár.ios para comprovação da qualidade
Edital. is, permninao a verificação de sua confomiidade com as especificações' e exigências do

H 11 : H E='==J':mt
5.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

[ gÊliXBÍR:lg:Hil] l :::.::: :'==;;=='::==:.m
5.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obrjaapõcs
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.' ' --''õ-vvv'

:HUH HRISü ::En'i: :J ã::
5 1 1 . Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dosmateriais

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

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

5.14. Quando da utilização de adesivos, que estes sejam à base de PVA e, quando não possível, de
baixaemissãodeformaldeídos. ' ' '

5.15. Quando da utilização de revestimentos em PVC ou laminados de borda, sejam utilizados
adesivos de cantata 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 nomlativas vigentes.

CLÁUSULASEXTA-GARANTIA

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

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6. 1 deste Temia de Contrato, 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 fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as
especificações estabelecidas, verificadas, posteriomiente, garantindo-se a UFSC as faculdades
previstas no art. 1 8 da Lei n' 8.078/1 990.
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 $iiax~
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conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo documento

IÜ l11EÜ ::l ?
es estipuladas no Edital não será aceito,
), sendo o ânus decorrente da substituição

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

111.500.00 (cento e onze mil e quinhentos reais) pelo objeto do presente contrato é de R$

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

ãH T HHITB=HIF's'%:::! ãz;a.ãzu

8$====E5:==='== ;::;:::'Ü =
conformidade com a Lei n' 8.666/1993 e
partamento de Contabilidade e Finanças

IH 11H 1: H:m : :n:: u:
=.= =m '=;=,g=H':'-.::::;H;;"'""o, ;,;:.=:1,'=\U :

ii.=:==z::!==:::B=i\nBuã:;
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 was, 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 fmá

.l::'', 'm qi;l,'b; j='o;'='1;=::\.l=;
por cento) ao ano, mediante aplicação

l

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

devidamente dentiHcado.te será autorizado depois .de efetuado o "ateste" pelo servidor competente,
prestador dos serviços nula nscai apresentada e depois de veriHlcada a regularidade fiscal do

7.9. Quando do pagamento, será efetuada 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' 1 1 6, de 2003, e legislação municipal aplicável.

B
7.10 A Adminisüaçao r eduznla CONTRATADOR pago os valores correspondentes às multas e/ou

gXãlm=::nu =::= ==='.':=hã::=:T=H=:':=:::
7. 1 1 . É 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.No interesse da Administração poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este em duas

::: =n Hl:g=:?==,a'w'3,r=n Ãmmz::E
1-

365

D = 1 x N x VP, onde

l = Índice de atualização financeira;

TX rcentual 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.

7.13 2.Nas contrataç.ões intemacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser
acordada entre as partes; ' ' ' '''
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CLÁUSULA OITAVA - DO ]iEAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS
Os preços são Hlxos e irreayustáveis, excito nos casos previstos no Decreto n' 7.892/13:

il$1gg: 3 nil:! i m
ll:R B U sl m!\ :

8.1

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

;Ü:u=:==j==â= =:üu =Tn'=i:='=::;=::18::U:,;

CI.ÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES

CI,ÁUSUI.A DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO E ]iESCISÃ0

1 1 . 1 . A alteração deste contrato poderá oconer em consonância com o art. 12 do Decreto n' 7.892/13:

observado o dispososno corre5 ds do Sistema/de; Registro de Preços poderão ser alterados,

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

apostilamentoque ;ao caracterízemaçãeraç:ad de cano. to poderão ser registrados por simples

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

ÚiBHI l:::H; =:hii!'=: \ n;mn
para a CONTMTANTE; rdo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência

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

6



nos artigostlrmBne 21porDecrumla.«7al e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados

.L:.:.::=====..;T;t : :*E:'= .'b;===H=;:":.z.E.==:
1 1 .3. 1 . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
1 1 .3.2. Relação dos pagamentosjá efetuados e ainda devidos=
1 1.3.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

fiel;G{F:===::=P=H= J=:,=\:'a=.H=ç #J'::sõludea =
resoll ido- uestoes e os litígios oriundos do presente contrato e não dirimidos consensualmente serão
Fedeml uoseÇao Judlclãna de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa Catarina) - Justiça

dos produtos/mte Temo qu Ctitativo o Anexo l,scona CONTMTADA as n' 8 a 14, que detalha a lista

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

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

Florianópolis, 06 de março de 2018

\

J; íj;oleão Filho
CPF: 342.374.379-49

/J«iiã& jl;i;;'Ü;ii
'CPF: 008.612.319-02

Testemu

CPF: 1) q} .'4'5 ü ,'3'b't -Q



ANEXO l DO TERMO DE CONTRATO N.'-:z(%g./:.i31dPROCESSO N.' 23080.044256/2017-38

Grupo/
Item

racterísticas do Produto: Feijão preto, grupo
1, tipo 1, safra nova, constituído de grãos
tntelros e sãos, isento de material terroso
sujidades, parasitas e mistura de outras
variedades e espécies. O produto bem como os
procedimentos relacionados ao seu
fomecimento deverá estar de acordo com a
legislação vigente e demais dispositivos legais
e regulamentares porventura aplicáveis.
Apresentação: Acondicionados em embalagem
transparente, limpa, resistente, vedada

Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de
acordo com legislação vigente. As embalagens
devem conter externamente 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.
FETJAopRETO. ' '

Valor Total
(R$)

0038
64.600,00

0045 252298 - BATATA PALHA
Características do Produto: Batata palha Huna,

sequinha e crocante. Produto obtido a partir do
processamento da batata descascada, ralado
tipo palha, .íntegra e finta em óleo vegetal,
isento de ácidos graxas trans. O produto deve
ser isento de corantes e glutamato
monossódico. Apresentação: Acondicionados
em embalagem limpa, resistente, vedada
hermeticamente e atóxica. Embalagem: lkg
Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de
acordo com legislação vigente. As embalagens
devem conter externamente 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.
BATATAPALHA. ' '

KG 5.000 l 9,38 l 4õ.900.00

Total (R$)1 iíi.500,00
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PORTARIA Ng 160/CCF/2018 DE 6 de Março de 2018

no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria nQ 1 005/GR/2016,
O(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos, Contratos e Convênios,

R ES OLVE

:lgx':' 31H à m R::?!' : Ell XEwõp«

DESIGNAR

"""'"""%HWH=";-"«
llg!';E3131?PI'UH"ns'"n-' ' RU'"" (","")
JULIANASANTANA

aSEs.UÜ#g'n.5.Hzi#Xi'.éi Edil:PHU PR")

Ulisses Irai Zilio
ctor Departamento de Projetos

Contratose Convénios
DPC/PROAS

Portaria 1005/2016/GR


