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TERMO DE CON'I'RATO QUE CELEBR.AM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A
EMPRESA MSR - LABORATÓRIOS E PROCESSOS
EIRELI.

A Universidade Fedeml de Sana Catarina(UFSC), autaquia educacional criada e integrada ao
Ministério da Educação(MEC) pela Lei n.' 3.849, de 18/12/1960, inscrita no CNPJ/MF sob o n.'
83.899.526/0001-82, com sede no Campus Uúversitáiio, Baixo Trindade, nesta Capital, rqresentada
pelo Pró-Reitor de Administmção, Jair Napoleão Filho, CPF n.' 342.374.379-49, doravante
denominada CONTRATANTE e a Empresa MSR -- Laboratórios e Processos Eireli, inscrita no
CNPJ n.' 03.254.358/0001-39, com sede na Rua Tiriúba, n' 136, Bairro Água Fria, CEP: 02.336-] 1 0,
Sào Paulo/SP, domvante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Antõnio
Leme, CPF n.' 093.564.798-87, firmam o presente TERMO de contento, de acordo com o Processo
n.' 23080.023908/2018-81, com sujeição às normas emanadas da Lei n.' 8.666/93 e suas altemções
posteriores, Lei n' l0.520/02 e suas alterações posteriores, Lei n.' 9.784/99 e suas altemções, Decreto
n.' 5.450/0S e suas altemções, Decreto n.' 7.892/13 e suas alterações, e às disposições estabelecidas
no Edital de Pregão H.a 192/20]8 e nas comp]ementações a e]e integradas, aos termos da proposta
vencedora e sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSUI.\ PRIMEIRA - OB.nTO

1.1. Este conuato tem como objeto a aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso de
Física e de Engenharia de Controle e Automação do Campus Blumenau da Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC, conforme quantidades, valores unitários e totais estabelecidos no
ANEXO l deste Tem)o.

1.2. Este Termo de Contmto vincula-se ao Edital do Pregão identiâcado no preâmbulo e à pmposta
vencedom, independentemente de transcrição.

CLÁUSIILASEGUNDA DO LOCAL E ])O PRAZO DE EN'l'REGA l)O OB.FETO

2.1. Os produtos/materiais deverão ser enüegues na Sede Acadêmica do Campus de Blumenau da
Universidade Fedeml de Santa Catarina, localizado na Rua Jogo Pessoa, 2750, Bairro Vela)a,
Blumenau/SC, CEP 89036-256, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e
das14b00às17h00.
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2.1.1 . A Contratada deverá enUa em cantata com o responsável pelo recebimento indicado na
solicitação de fomecimento para programar a entrega.

2.2. O prazo para entrega e instalação dos itens que compõem o objeto desta contratação será de 90
(noventa) dias, contados do recebimento da solicitação pelo fomecedor.

2.3. O encaminhamento da solicitação de fomecimento poderá scr efetuado mediante o envio, pela
Administmção, de correspondência eletrânica (e-mail) ao correio eletr6nico da Contmtada constante
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Registro de
Preços assinada pda Contratada. A conârmação do envio da solicitação será aferida mediante o
recebimento de relatório de coníinnação de entrega, a sa automaticamente encamil)Lado pelo sistema
administrador de e-maias da UFSC, independentemente do envio de conânnlação de leitura e/ou
recebimento por parte da Contmtada.

2.4. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento deverão ser encaminhados, via ofício,
pam o endereço compras.blumenau@contato.ufsc.br e &blQ:!!!Êlaç!:@!4Jbç:br sendo obrigatória a
menção ao item e ao Pregão a que se refere o pedido-

2.5. No caso de prodmos/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 termos do artigo 57 da Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de prorrogação.

3. ] .1 . As obrigações pertinentes à garantia contratual do obÚeto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, pennitindo 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 fomecimento contratado, bem como realizar testes nos
bens fomecidos, atestar nas notas ííscais/tatum a efetiva entrega do objeto conüatado e o seu aceite.

4-2. Aplicar à Conaatada as sanções regulamentares e conuatuais.

4.3. Prestar as informações e os uclarecimentos solicitados pela Conüntada, pertinentes ao objeto,
pam a fiel execução do avançado.

4.4. informar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto.

CLÁUSULAQUiNTA DASOBRIGAçõESDACONTRATADA

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 Temia de Contmto.

5.2. Coligir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Contmtante e/ou a terceiros.

5.3. Atender prontamente às exigências da Contratante inerwtes ao objeto do fomecimento.

5.4. Manter, durante a execução do fomecimento contratado, condções da habilitação-

/ R

T



5.5. Coloca à disposição da Contmtante todos os meios necessários pam comprovação da qualidade
dos materiais, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações e exigências do
EditalIt

5.6. Responder por qualquer prquízo que seus empregados ou prepostos causarem ao património da
Contratante e/ou a terceiros, deconentes de ação ou omissão culposo ou dolosa, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ânus referente.

5.7. Comuúcar à Contratante, no prazo máximo de 48 homo que antwede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos üaballústas, previdenciários, âscais,
comerciais, tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contento.

5.9.Não transferir a terceiros, por qualquer 6omn, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está (brigada.

5.10.Responsabilizar-se pam que as bens soam, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível. que utilize materiais recicláveis, de turma a
gamntir a máxima proteção durante o tmnsporte e o ammzenamento.

5.11 .Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dos
nuteriais.

5.12.Responsabilizar-se pela retirada dos msíduos das embalagem do local de entrega e comprometes-
se pela destilação cometa dos mesmos.

CLÃUStJLASEXTA-G.

6.1. O prazo de garantia mínima será de 12(doze) meses ou a fornecida 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 item 6.1 deste Tenro de Contrato, consiste
na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n' 8.078/1990 e suas posteriores
alterações -- Código de l)eÊesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos à Contratada no
Edital e seus Anexos.

6.3. O aceite/apmvação do(s) produto(s)/material(is) pelo órgão hcitante nâo exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vícios de qumtidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as
especificações estabelecidas, veriíicada$ posteriomlente, garantindo-se a UFSC as faculdades
previstas na art. 18 da Lei n' 8.078/1990.

6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento da
entnga, o objeto licitada será recebido provisoriamente pam posterior verificação de sua
contam)idade com as especiHtcações constantes da Nota de Empenho e do respectivo documento
fiscala

6.5. O produto/material que for entregue fom das condições estipuladas no Edital não será aceito,
devendo set substituído no prazo de até 5 (cinco) dias (úteis), sendo o ónus decorrente da substituição
de responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA DOPAGAAIENTO

7.1. O valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo objeto do presente cona.ato é de
RS194.700,00(cento e noventa e quatro mil e setecentos reais)7



7.2. A CONTRATANTE realizará o pagamento em confomtidade com as condições previstas no
Edital e neste Temia de Conüato.

7.3. Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente contrato comerão à conta do
Orçamento Gemi da CONTRATANTE, no Programa de Trabalho: 12.364.2080.82820001 ; PARES
1 08061; Natureza de Despesa:44905208; e Fonte: 8108000000.

7.4. Os pagamentos n8 CONTRATANTE são realizados em conformidade com a Lei n' 8.666/1993 e
confonne disponibilidade de recursos financeiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças
(DCF), mediante crédito bancário, salvo:

7.4. 10s pagamentos decorrentes de despesas cubos valores não ultrapassem o limite de que trata
o incisa [[ do art. 24, da Lei n' 8.666/] 993, seda efetuados no pinzo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da apresentação da nota ÊiscaVÊatura.

7.5. O pagamento será efetuado pelo DCF no pmzo máximo de 30(cinta) dias, a contra do
recebimento dos materiais/prestação dos serviços e, assim como, da entrega da nota fiscal/futura
devidamente atestada, a qual deveis:

7.5.1. Ser emitida contbrnK as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2 (duas) vias ou
mais, com mesma mzão social e número de inscrição no CNPJ/MF informados pam a
habilitação e oíêrecimento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os dados
necessáHos à perfeita compreensão do documento.

7.5.2. Conter registro da data de sua apresentação/Kcebimento e do servidor responsável por
este em todas as suas 'üas, assim como, em mecanismo con)plementar de registro, como livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver.

7.6. Quando da oconência de eventuais atmsos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido devem ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se íàrá
desde a data de seu vencimento até a data do efedvo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6%(seis por unto) ao ano, mediante aplicação
das seguintes fomlulas:

1::('1'x/ 100)
365

EM = 1 x N x VP, onde:

1= Índice de atualização fbanceim;

TX = Percentual da taxa dejums de mom anual;

EM = Encargos moratórios

N Número de dias entre a data prevista pam 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 acaso, os autos devem
ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoüdade
superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identificação 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 efetuadü o "ateste" pelo servidor competente,
devidamente identificado, na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regüaridade õscal do
pnstador dos serviços.

7.9. Quando do pagamento, será e6etuada a retenção tributária, #)s tempos da legislação aplicável.
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7.9.1 . Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza(ISSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar n' 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

7.9.2. A CONTRAT.ADA regulamlente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n' 123, de 2006, não mõaá a retenção üibutária quanto aos impostos e
conüibuições abmngidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que t'm jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

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

7.]0.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRATADA seü precedido
de processo administrativo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes são inerentes.

7.11. É vedado a CONTRATADA hiansferir a terceiros os dinitos ou créditos deconentes do conüato.

7. 12. Nenhum pagamento será efetuado ao fomecedor enquanto esüç-er pendente de liquidação
qualquer obrigação únanceim que Ihe tiver sido ul)posta em decadência de inadimplência conuatual.

7.13.No interesse da Administração poderá oconer 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 pam a CONTRATADA(alugo 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 fbmiula:

1:::HX/100

365

D = 1 xN x VP, onde

1= hdice 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 eÊetivo pagamento antecipadoN

VP - Valor da pmcela a ser antecipada.

7. 13.2.Nas conuatações intemacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser
acordada entre as pares;

CLÁUSULAOITAVA DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS

8.1 Os preços são âxos e inmjustáveis, 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
pmdcados no mercado ou de taU que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições
contidas na alínea "d" do incisa ll do caput do aü 65 da Lei n' 8.666/93;



8.1 .2. Quando o preço registmdo tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocmá os fomecedores pam negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

CLÁUSUI.ANONA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

9.1. A CONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar e consolar a execução do contrato, a
qual sela realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos regramentos legais da Lei n'
8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA - S.ANÇÕES

lO.l. O licitante/fomecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a
Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar
documentação falsa, ensdar o retardamento da execução de seu obÜeto, não mantiver a proposta/lance,
falhar ou ftaudar na execução da Ata/Contmto, comportar-se de modo iúdõneo, fizer declamção falsa
ou cometer üaude fiscal, garantido o dinito à ampla defesa, âcará impedido de licitar e de contmtm
com a União e sela descredenciado do SICAF, pelo pmzo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços e das demais dominações legais.

1 0.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração podeíú, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no otan 18 do Edital do Pregão n.o192/2018 desta
instituição, Gom seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO

1 1 . 1 . A alteração deste conüato poderá ocorKr 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 altemdos
observa(b o disposto no ar1 65 da Lei n.' 8.666/93;

11.1 .2. Em caso de alteração contmtual, o mesmo será formalizado por meio de tenho aditivo, a
ser assinado pelas partes;

11.1 .3. Alas que não caracterizam altemção de contmto poderão ser registados por simples
apostiJamento, dispensando a celebração de aditamento.

11 .2. A rescisão deste contrato poderá ser

11.2.1. Detemlinada por ato unilateml e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos l a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com
antmedência mínima de 30(trinta) dias;

11 .2.2. Amigável, por acordo ente as partes, reduzido a teimo, desde que llaja conveniência
para a CONTRATANTE;
11 .2.3. Judicial, nos Ermos da legislação vigente sobre a matéria;

11 .2.4. Determinado por ato uni]ateía] e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos artigos 19,20 e 21 do Decreto n' 7.892/13.

1].3. A CONTRATADA reconhece os dinitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administmtiva prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1993. O/emite de rescisão, sempre que possível,
seráprecedido:
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1 1.3.1. Balanço dos eventos conaatuaisjá cumpridos ou parcialmente cumpridos

11.3.2. Relação dos pagamentosjá efetuados e ainda devidos

1 1.3.3. Indenizações e multas

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos suados pela ata de registro de preços que deu
causa e motivação a este temo de contmto, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1e do art. 65 da Lei
iP 8Lei n' 8.666/93.

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente contrato e não dirimidos consensualmente serão
resolvidos na Subseção Judiciária de Florianópolis(Seção Judiciária de Santa Catarina) - Justiça
Federale

12.3. Integra este Termo de Contrato o Anexo L contemplado na página n' 8 , que detalha a lista dos
produtos/materiais e quantitativos adquiridos pela CONTRATADA.
12.4. A pub]icação resumida do instrumento de contmto ou de seus aditamentos na imprensa Oficial,
que é condição indispensável pam sua eficácia, será providenciada pela Administração.

E, por estarem assimjustas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em duas vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis, 22 de novembro de ?g1 8

Jair N
CPF: 342.374.379..49

a

'Fn '98-87

//T6stcmimhas /
€

. // ./

Nomes
CPF: GuiherÃIFortkmp dâ Sineira

047.938.339-18

Nome: M;ÚuAC T#ÉAI/t!'X.Z$o

. -~'% Á %q ,\>e' ..'o



ANEXOI

Grupo/Item Oescrição
Unid.

Medida Qtde.
Valor

UnitáHo
®$)

Valor
Total (R$)

0003 150237 - LABORATÓRIO DE
EXPERIMENTOU EM ELÉTRiCA E
ELETROSTA'NCA
KTT DiDATiCO PARA EXPERIMENTAS
DE ELETROSTATICA: Sistema de
ensinamento didático pam desenvolvimento
de experimentou de ãsica clássica,
relacionados com ELEmOSTA'HCA, com
equipamentos e acessórios com
filncionabdade assegurada entre todos os
componentes do pi6prio sistema.
Marca: Pesco
LABORATOR]O DE EXPER]MENTOS EM
ELÉTRICA E ELEmOSTÁTICA.  

03 24500.00 73.500.00

 

52086 - LABORA\TORÇO DE
EXPERIMENTOU EM ELETRICIDADE E
ELETRONICA
KTT DiDATiCO PARA EXPERIMENTAS
DE ELETRICID.ADE E MAGNETISMO:
Sistema de eilsulamento didático pam
desenvolvimento de experima)tos de 6sica
clássica. relacionados com
ELEmCAXETROMA(liNllTISMO. com
equipamentos, sensores interÊice e acessórios
com funcionalidade assegumda enfie todos os
componentes do prfiprio sistema e com
aquisição e interpretação de dados
computadorizados ublizando todos os
recin"sos proporcionados pelo software
especificado.
Marca: Palco
LABORATÓRIO DE liXPERIMENTOS EM
EIETRICIDJ\DE E ELETRONICA  

03 40.40Q.00 121200.00

Total 194.700.00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-REITORIA DEADMINISTRAÇÃO
Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC

Campus Universitário Reitor Jogo David Ferrelra Lama - Trindade
CEP: 88040-900 - Florianópolis SC

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

PORTARIA Ne 550/CCF/2018 DE 22 de Novembro de 2018

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

R ESOLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa MSR LABORATÓRIOS E PROCESSOS LTDA
- Processo nQ 23080.023908/201 8-81 - Contrato n9 00550/201 8.

FLAVIO DOSSANTOSJEREZ
Técnico De Laboratório/área, CPF 3741 0491 825
CENTRO DE BLUMENAU/ CBLU(CBLU)

RAFAELLEONARDO NOVAK
Professor Magistério Superior, CPF 09.232.803.755
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO / DCEE/CBLU (DCEE/CB

w'

Portaria n' 2601/20T6/GR


