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'I'E RB«}0 DE C(.)N'I'R/t't'O QI-ÍE C'ELEBILA.]V'! EN'']'RE S] .A
L'N]-Ç'E]iS]J:}.4.1bE FEDElü\l [)E S :\NTA C]ATAIUX.3. E .A

El\lPR[S.A R)] CO»IERCIO DE l\CFERCAÍ)OR1.4$ E
h'!AT'E}UAl$ L'l'DA - A'!E.

i:H i lflÜI i:1:..13:11=1 Zi: ll:li :i$;1:11
pelo Pló-Reitor de /\dministtação, cair Nai)oleão Filho, CPF n." 342.374.37ç)-49. doravante
denamillada CON"IRA'!".A.N"lE e a Empresa !tlçi COblERCilO DE BtERCADOIUAS E
R'l.zLTER.1.41S l..,TI)A - N'íE, inscrita no CNPJ n.' 20.784.311 3/800 1-95, com sede na Rua do Comercio.
11" 770, (:omplemen o SUE3SL: t)air3-t3 (=enEro, N4unlcíEllo de Fteder'lco West])halen.''RS, CEP 98400000.
dol-avante denonaillada CON'IR.r\-"l".At).\, neste ato I'eplese11tado pelo Si. Remato !3ambini, CP} n.'
011.6'72.63Q-06, firmam o presente TEitblO de contrato, cje acordo cclm o Processo H.ü
23Íi80.Q59342/2ü 1 7-45 e Sülicilaçãu í)igitii! n" 26743.'2QÍ S, ct:} i sujeição às r (}ri E?l:$ cínariadas {la l,ci
]l.' S.666.'93 e suas alterações poster'ioi'es, Lei n" l0.520/'02 e suas altel'anões pasto!'lotes, Lei n.'
9.784.,'99 e suas alterações, [leçrefo n.' 5.45Í:}/05 e suas alterações, Decreto n.' 7.892.''[3 e setas

a[[=craçõcs, c às (]isposiçõcs est=abcteci(]as rlo Edital tle Pregão T}.o 454.'2017 e rias cair)plerrieílt:ações a
eic intcgiadas, aos tertltos da j)reposta vcnccdtni-a c sob as seguintes cláusulas e condições:

CL.tLrSLTL \ PIU$!EEk\ OBJETO

..}J=i'Edil::'gFmS&l$H:GiHÉ Ul::
esta )cleciílas fiesEe lElst:lurEie Eto, ço111t)lrnc ANEXO !

[ .2. Este Termo de C:ontrato x;incuía-se ao Edital do Pregão identiãcado no preâmb\tlo e à proposta
vcrlccdaxa, :lIdeI)cr:dcllECEtlc'11te dc trallscr'tçãa. ' ' ' " l"'r

CLÁUSULA $E(:;ijNI)Â - Do LOCAL E !)o PRAZO DE ENTRE(;A no oB.}EI'(:}
2. 1. Os prot]u]:os.'rna]:eriais (]cvcrão ser enl:negues na ír i\ersieiade F'ei=!oral de Santa Caí:afina. no

(:arrll)us t.Jnivcrsitárin Rc:itoÉ .íoão DavÊd Fctrcii'a LiJ31a, Bati'f'o Trindade, cln Florianápoiis/'$C, CEP
88ü4C1-90C), ou eln outro loml definido na solicitação de far31ecimeElto, em hol'ária connel-cial. de
segunda 3 sexta-feira (tas i.}8horJ ã$ 12hOtl c das i4htF0 às 17hta0

2. 1.1. /\ Contratada devem'á entrai- en] ccnntato CcnDI a i'esponsáv

solic'Étaçãtn de fornecimento para progB'am:ir a entrega
l pelo recebiillento indicado na

].



2.2. C) prazo para entrega dos itens (]LEe compõem o clbjeto desta lícita.'ão é <]e ]5 /---:---., ..,
tüteis), contados do t'ecel)irTtentti da solicitação pelo fbí'necedor. '''"'" v '.'- x'' x.-ltulizçJ umas

2.4. E.ventuais pedidcls de prorrclgação de prazo cle fornecimento (levarão ser encaminhados. via oficio

iil::=1 :'=''"'1:'1 .::='='=1,.:"':;::--:"::»@: :,, *-;:- !:-::;: , ";«'., .,*« ::.*, ,; :. :, i.i:iii::i:::i i::i,í':"=i

a.). N(i) CaS(:) (]e pr'íi)(iijt.(i)s..'rElat:crials pereclx;'cls, t) pi'itZ(} (ile x/a]]C]a(]e l)a (iEat:?l (]a erll:rega íiãc} piiiílera $er

ii fcrioi' a 6 (seis) meses, ou a metade do pi'azo total iecanleildado pelo fabricante.

CL.ÁU$üLA 'l'ERRE!!iA - DA \'lGÊNCÍA

3,1. O prazc} clc vigência {io ctlrilí?iío sela cÍc i! ((coze) IBle$t:s, :! ])ni'íl! {Ja cl?il?i c]i assiiia]:i. Etl (]c,

instlxtnlento, nos {ei'!nos do artigo 5';' da Lei n' 8.r366.''93, seno possibilidade de ilrorrogação.

3.] .t . .\s tl)!)rlgaçlics pcrtlrleiltes à gaxarlÍia corilratual dc} (:)t) cto. fl!-cristas riü cláusula sexta. têrrl

p!'azo de \;agência própria e deus,inculada do prazER acima citado, permitindo eventual aplicação
cie penali(]a(tes em caso de desçumprimento (ie alguma de suas condições, mesmo depois de
cix[i)Er (la a x/tBC ic]a co] traí ]a]

(:L.'Lt.FS[FL.:\ QU/\Í{T/\ - OIqltiG.\ÇÕES {}/\ CIONTR.\T.A.NTE
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

/\conlpallhal' e õsçalizar n execução do fol'necillaento contratado, bem como ]-ealizai' testes nos
bens fomeciclos, atestar nas notas fiscais.''hítira a efetÍva entrega do objeto contrata.do e o seLE

/\illlca! à Contratada as saltções regulaillentaies e coíltratuais.

F'restar as infonalações e os csc-!3rec'iHlcRtos solicitados pela (contratada, pertinentes ao objefo,
para }[ Re] cxcc:l.iç;ão ]o avença(lí).

Inibi'ltlaE' ã (:oi2tratada: toda e qualquci- IT'i'eg:ulat'idade ctlH51818dü lla e.xecuçãõ do tnlljelo
/\tender: ctnm relação aos produtos químic.cn$ controlados: caso collstein neste 'l'emlcn, na íntegra Q
(disposto na Lei !Í1}.357.''20fJI, no Dec:roto n' 3.66S'2t]f]i], no Decreto n' 4.262/2tlfJ2, na Portaria n'
] .274/2003, c de!-naif noE[Tlativas v agentes.

CLAtJSUI À Qt:INTÂ - BAS OBR}GAÇ;ÕE$ DA CONTRATA.DA

5.1. !=ol'necel' à Ccnntr3tânte a cluantidade dc>s produtos/'!'materiais disco'imitada ]la respectiva
Auttirizaçãt:} (tc Forí3eclErtexit{). r!(1) piazc) csLaE:3ctccidt} [ o IEerr} 2,2 d(=) Í)[cscrlle TcJrllo {ic Cc:)ril=r:jEo.

5.2. Corrigir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Contratante e/ou a terceiros

5.3. /\tellder piontamet)te às exí.gê1lcias da Contrataílte hei-entes ao ol8eto do fotneciEtte1lto.

5.4. Níanfer, (turaníe a e>;eçução do f(.}mecimenfo çclntratadci, as mesmas cüntlições da habilitaçãc].
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dos mat -r.à (disposição cla Contratante todos cls meios HCÇCssádLns para comprovação da qualicjade
h=lital :'i5, pci ixilurtaa a veriTícação de sua canfbrmidade co111 as especificações e exigências do

:E:: illl :l;:ll;:l:=.T= ;iH lli:lli:::,.=/':i:::: :
5.7. Cortlurl:içar à Co Lratarltc, 110 jlrazn rrláxirrlt} dc 48 floras quc aí ccctjc a dat=a (la cnt ega, os
motivos que impossihilitem o cumprimento do prazo previsto, çom a devida comprovação .

iiâl: $f : ll& HFXi$1 :::;:::=:;:'=:1.:==':::::li.'=:
5.9. Não Iransíêrir a l:ç;r('Giros, p(}r (]uat(iucr fr.)mla, rlçm mesmo pnrcialmcnlt:. =.}s {tbd(,al-Í}('s
assutludas, nem subcontl'anal' qualquer das pi-estações a que está ob!'içada. " " ' ' 'u"v'---"

\.J:.r;J-Cs- )rEsatliii;mi-se l)aia {luc {ls t)edis selaiii, pEc:ncEcnc;iaií icflEC, aco l(lici013acios eira cíllt)aiageríl
iladi\igual adequada, mm o mei]o] v-olume possa'ç'el, que utilize materiais recicláveis, de foram a
ga:íarlt] l a !:lãx iiiia l:)EoEcçã{) (lurarl [e (} tEaílsl)OI'ÊC e (:) all E iazcilat ílcíEtt).

5. 1 1 . Responsabilizar-se pelo transpcnrte, acondicionamento e entrega, illclusi\;e descarregamento dos
C b

5.12. .Assegt ral'-se de qlle os bens Hàcl c:onlt:nham b;ubstâncias pcrig{)sas cm concentração acima da
!"ccolneri(!ada na tlireli'-'a RoHS (Rcs!!ictioí ol' CclLaiEt Ha :al-(ious Sut)starlces), tais como ríiercúric}

(Hgl}, chumbcn (Pb}, c!-omo hexava]ellte (Ci(X''])), cádnlia (Cd), bifênil-polibromados (PB13s), éteres
difenil-policroma(tos(PBt)Es)
5.13. Resptlrlsabitizar-se pela rctiracía caos rcsíducJS (]as c;mbalagerls {lo local cíe erltreu?l c
coEllproillete['-se })ela destinaçã]] col-teta dos mes Ellas

5.1-;1. Qualldo da utilização de adesivos, que estes sejam à base de PVA e, quando não possa'ç'e], de
bníxa eitlissão cie GoFruHI(fcÍcli)s

S.15. Quando da utilização de t:evesLime1]t(}s e]]] P\''C CPU latrii lados de borda, soam utilizados
adesiv-os de contara à base de solventes não-agressivos

5.16. Caso constem Prcldutos (]uímiçc)s Controlados Hcl Termo de Referência. a empresa fomecedclra
dcvcíá atc:líder [\a {ntcg:la ao dlst)testo ria !.e1 1 0.357,'2001, i:io Decreto íl" 3.665,'2000. ito Decreto rl"
4.262.''2002, na Pcnllâl'iü n' 1 .274/2003, e de111ais 110rmati\ as vigentes

C{.A{J$ÍJI,Â $EXT.4 GÂRANTt.4

6.1. O pl'azo de garailfla mínima será de 12 (doze) ]lleses ou a fbnlecida pelo íàbll'ic81ltc
naaior. Não havendo indicação expressa, será considcr3dcn comc} tal

a que íbr

6.2. 4. ÊataJatia do Í)]-Llduto. [lo piazc} tii]i1110 estio)uladn nü Edital: consiste ]la pí'estação. pela
Co11tratada, de todas as obl-ilações previstas na Lei n' 8.ÍJ: 8,''1990 e suas posteriores alterações
Código cle Defesa ct(.) Consumidor, bc:m Gamo {:los enc;áreas prc:vistos ã Contratada no E(fita! c seus
A. ]le.X.OS

6.3. O aceite.''apl'ovaçãcn do(s} produto(s)/material(is) peia órgãcn [icitante não exclui a i'esponsabiiidade
civil do fomecedor por vícios cle quanta(jade ou quaiidacle do(is) produto(s) ou disparictades com as
csllcciflcaçõt:s csEtttlcleciclas, \.criflcatlas. pos!:ciltn'rneíltc, gílralil:incltl-sc a IJFSC as fhculda(!es
}lrevistas ][o aEt. 1 8 da Le1 ]]" 8.078./] 990
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hi::ll:1111'l=1-=;: HIÍl;$11.ii :llq:1111:ÜX:l ;
1::i: ll ;;:;l;:"=5:;: =;:::,:1

iiç;i)es estipli]adas nt} E(]ltal não será aceito,
leis), sertdü o ( nus decorierlte cla substituição

CLÁUSULASÉ'l'jóia mOPAGAA'lEN''1"0

7. 1 . O valor esd T ado a scr pago à CONTRATADA pclti ol)feto do piesentc contrato é de R$1 8.{)90,{}0

Eii at. CON'l'R./VJ'J\N'!'E i'ealizal'á o ]lagaÊllentca e n confbn! Idade cc>! 1 as coladições pies/tetas no

h:liilXã H IJ=ltl;HI .fn::"í:un!: i:.\;n:::

URRA H::J;:::"$:=
l coiiíbEÍTlidade co:rí] a t.el :rl" 8.666/1 993 e
epartamentc] (te (:contabilidade e Finanças

ii$iijll ::l:Tlilil :ii :: : s nã.o ultrapassem o limite cie que i=ral:a

os no pl'azo de até 5 {ci11ca) dias úteis:

ili Hi:lElligll$EH't:,f=t~::::u'=;;máximo de 30 (trinta) dias, a cantai- do
IT) cti)rTlti}, cl:l eritrcga (ia r}(1)1a scal..'Íhl:irra

5. t . Seí er?litÊcia cortft)ri)le as lnevisões legais e reguiaJuerltaies vigel3tes. e]]] 2 (duas) vias ou
mais, com mesma razão sacia! e nfimero cte inscrição no C:NPJ.''N'll: informados para a
habaiiitação e ofêrecimenta da proposta de })ruços, bei l coÊlla deverá conter todos os dados
necessários a pcrleiÉa compreensão do doc;umcnlo

7 5.2 CcnnEe! regista'a da data de sua apreset ração/recebinlei [cn e do seta-idos responso'ç:el por
este cn] ic}(las a$ .suas vias. ãsslrri (:(:)ril(i), crr) rl cc:a{ stTl{) c(:): i plcíílenl,ar (]c regis]r(i)) c(lnllo lIvrO
protocolo de renbimento, avista de recebimento ou outrtn, qualado laouv-el'.

7.6 Quando da ocos'xência dc e\.'erituals acasos de l)agattlcíito pita\.ücados exclusiv'artle11te pela
Administração: o valor devido (deverá ser aaescido de atLmlização financeira, e sua apumçao se fará
desde a data de seu vencimeEttü até a data clo efêtivo paga[[[ento, en] que as juros de hora serão
calculados a taxa (te 0,5?á (meio por cento) ao mês: ou 6 .b (seis por centoj} ao ano, mediante aplicação
das seguiittes fbmltLias:

i .''100)

365

Eh{ = 1 x N x vP. and

l :'- Índice de aUalização fritar)celta;

PercentLiat dil taxa (]e .tufos de mora anualTX

E h4 ::: E1lcai.gos !ncilatólios



N = N(lmercl cte dias entre a (tala pre''isca pane o pagamento e a (]o efetivc} pagameníol

\''P = vaioi' da ijal'cela elll atraso.

71 Será ccJFBitJcFÜ(jtl cnlno dai:a {io [)aga rlcliLÜ o caia crrl quc coEistal como eitliti(ia ?t {lríic rl E:iancáíla

deva(lamente l.denti$i( do na 11-" tt)t-izddü depois de ef'etuado u ''ateste" pelo ser-,'ido!' comi)etente,
prestador dos sen.'içou lic*la iisc=ai apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do

7.9. Quarttjo do pagamento, será chEuacla a retenç:ão t.rihuEária, nos termas (ia legislação aplicável.

7.9.1. Quanto ao Imposto scnbt-c Sel-,iços de Qualquer Natureza (ISSQU), será observado o
dlsllosto fiel t.,cj ClorrlplcrTlciEl:ar rl' 1} 6. {1c 2Í){)3, c lcgislaçãi} rtEiinicil):il al)licávcl,

indçí izaçil«:s (kvidm por pnr(c: (h (: (1)NTRAT.AT).A r pago os valores Conespondentes às illultas e/ou

il li;il: lij;l!:: :=:::'.,':::i:z3::s: :::. :r.=:;:: ,T::::
7. 1 1 . É vedadL] a (:ONTR.àT.&D.rS. tJ'altstêl-iE a terceiros os direitos ou cEédituns decai-íeiltes do contrato.

.'.lz. Nenhum pagamento será eíetLiado âcl comece(tor enquanto estiver pendente cie liquidação
qualquer- obrigação financei!-a que Ihe tiver sido iilaposta em decorrência de inadimpEência contratual.

áipótesesl: $se da Administra.ção poderá ocorrer a antecipação {le pagamento, senda este em delas

lill;ll:'lHIH: Ex::l? ll$1í:lXl:ll; ::::
l-fTX ''ioQ )

365

D = ! x N x VP, o1lde:

T Íri(jicc (lc !iializaç:ão r aTlceira;

T"X :- Pe!-centuai da Taxa de desconto

D = DcsconÉO p{)r lrlEccil)?irão;

NttRloj-cn de dias entre a data pl-e\'isto Fnara o pagamento e a dc efêtivtn pagamento antecipado

vP = Vala-)r da pal'cela a scl' antecipada.

N

tlcor(inda entre m partes; nacioítais, frade poderá }irevalecer disposição especial a se(
5
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8.1 Os prcÇ:tts sào ÍI)lc'
CI.Àt.JS{JI,.4 0ÍT.4\ 4 - o{) REÂ.}i;$TE..'REV'leão DE PREÇOS

;aios avcí$, exçç :o nos ça$í:ts prç;vigias no f)c{.;rc:Ío n' 7.892.,'! 11

*:;;:i$ 1Nli ãÜB$$iF s!;n
ili:;111;113i==US r : ::: .:'::= !: ; ::

CLAtrStFL.A. NON/\ -- PISE/\LIZ/\PIÃO E .ÂC031PAN] {.4.1\LENTO

;;,L ='=: i;: ini.v::i=:í,.:i* :ii:il.z:; ,::':l:='*".::i'=:1::;:==::: ,1::i:i '.,:
CLz4. l.iS 1. 1 L.& BÉC:} 3,1,'L --- S.q.N Ç'ÕES

= =. .i=:U=H: ='J:H:l : ::::=.::Ui'!'S='::.U'::':H:;:':.L!:l;'Ü#:: :

CLÁUSULA !)ÉCIN}A PRl:fiEIRA- !)A .41,TERAÇÃo E RESCISÃO

/\ aitei-ação deste cona!'ato podem'á ocos'!er ein coí soilância co11] o art. 1 2 do Decreto n" 7.S92.'13:

o ser\ado o üspcnlo no arí. 65 da l-d n.' 8.6(6,'93; Registro de Plenos })odeíão ser alterados,

ser assiílado pelas panesl Ção contratual, o =esmcl será formalizado por meio de termo a(]itivo, a

aposiüamçntoqde llall dn('('t cdçbrnção dc aditamcrltc o l)odes'ão scl' t'-:gist!'idos por siillples
i1.2 .4 rescisão deste contrato po(terá ser:

#il& IHI l:::l=ll=; ='1 JI,:'=:===\ ni;x='n
pilha a CON"in.x!'/XNIE rdo cn rc as partes, rc(luzido a termo, clcsdc cine haja conveniência

1 1.2.3. Judicial: lias te11nos da legislação vi.gente soba-e a illatérãa
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nos ailigos t9.2rJ e 21 do Decreto n 7.892.'}3 i da CONTR.Á.TENTE, Elos casos enumerados

aciEniniyl«lú -- TR.\T.ADA I'econhece os dâreítos da CiONTRAT.\NTE e]]] caso de rescisão
seráprecedida: vlsLa [:io art. / / üa Lel tl" 8.f)6ltS, dc 1993. O tei'mo dc tcscisão. sclllPI'c quc posslç-e!,

] 1 .3. ] . BalaElço dLDS evetttos contratuais já cuinpridcis ou palciatíneilte cutttl)lidos

1 ! .3.2. Relação dos pagamentosjá efetua(tos e ainda devidos;
11.3.3.1ndellizações e nauÊtas.

CE..AUSI.]LA í)ÉIClh1.4 StlGUNDA- DÂ$ DISPOSIÇÕES (;ORAIS

l7isa e l cfetuar aclésciE\os rios quaril.ltallvc)s flxadcls pela ata dc regisí.io dc preços quc deu
11= 8Lei n" 8.666)/93 e tenaao üe contrato, inclt,lsive o acréscimo de que traía a : lg dtn art. 65 da Lei

12.2. As questões e QS litígios clritlndos (to presente c'ontTãtci e não dírimi(tos consensualmente serão

Fc(geral. uüseçao iuútclü!'ia de l:ioriailópolis (Seção Judiciária de Santa Cabal'lna.} - Justiça

'";--llllEl:.==; '1:11=.S:S: :::...,.:;:,T:=:1: H! l:i:,laa p;;::" "" *, -« '.',--, , "«- -.:
12.-:]. A pubiicaçâcn resumida do instnEmento de contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Clücial,
que é coliiilção ilidisllensávc] l)a!'a sua cí:;cicia, será providertciada i)ela Adínirlist:'ação.

E{ poE esEaKlll assesença (hs testemunhas at)àx.{.: s partes u ])reseJlle i11stlui aertto etll três \.'las de igual

Fíorianópo[is, {]4. de maio de 20i 8

L

CPF: O 1 1 .672.630 0fi
Jalr Napolõã6'Ê'Íího

CPf: 342.374.379..49

Tcstep47llhas

Cnie
'&

r: oló. R'l .Vaç'-ãk cpr:a'í'Z'30&63Ó) VO
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z\NEXO l DO TEln10 nE CONTltAT0 N.'b2\à.42o\s.I'KOCZSSO N.' 23Ü98.ü$9342/2Ü17-45

Grupo/Item !)escrição u11ãd.

l\!edida l {.}tde. l:üÍtãx-iü
Tomai (R$)

(}(} ] 2 64{)4] - REiToR ELETRÕN!(:o PARA
L'\NIP.\l)/\. i''LUOliES(.'EN'l'E
TLTBT.ALAR, 2 X 32 R', 220 V

{.,iN l 1.00 ) i8,í09 l !8.090,0í]

REATORl!.LETRõNICOP.ARAR
l,A.bIFAnAS F{..{JORESCENTES
'!'UBUL/q.RES DE 32 U/ i12 X 32 w'}, 220 v
60 1 ÍZ, FA'l'OR DJ! POTÊNC:IA: 0.92
(bÍÍNThqO), FARRTCADO F.h{
CONE'ORívl [D/\DE C01VI ./\S NORh{.AS
NBR 14417 E NBR 144i 8



SERVIÇO PÚBLICOFEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC

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

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

PORTARIA NQ 21 3/CCF/201 8 DE 4 de Maio de 2018

O(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos, Contratos e Convênios
no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria RQ 1005/GR/2016.

R ES OLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa RM COM DE MERC. E MATERIAIS LTDA. -
ME - Processo nQ 23080.059342/2017-45 - Contrato ng 00213/201 8.

FABIO MATYSCARDENUTO
Engenheiro/área, CPF 07.118.787.906
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA - DMPI/

JEAN CLAUDISUCUPIRA DOMINGOS
Engenheiro/área, CPF 91 069572934
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA - DMPI/

Diretor Departamento de Projetos
Contratose Convênios

DPC/PROAD
Portaria IDOS/2016/GR

Ulisses Irai Zilio


