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TERAtO DE CONTRATO QtJE CELEB]IAAI ENT]IE SI A
U[W-i]11iSID.!\DE ]iEDERAL DE SANTA CATAR:fNA E A
EWRESA OKK SOLUÇOES CO&ltRC141S LTDA

A Univ-ersidade Federal de Saem Catarina(UFSC), autarquia educacional criada e integrada ao
lxlin[stério da Educação (hlEC) pela Lel n.' 3.849, de 18/1 2/1 960, inscrita no CiNPJ/IMF sob o r].'
83.899.526,''C)001 -82, Gom sede no Campus Uni\rersitário, Baixo Trindade, nesta Capital, representada
pelo Pró-Reitor de Adminisüação, cair Napoleão Filho, CPF' n.' 342.374.379-49, doravante
clentlminada CQN.TRATANTE e a Empresa OKK SOLUÇOES CONIERCLA]S LTD.A - ME,
insci-ita no CiNPJ n.' 26.355.949/00ü1-06, com sede na Rua do Ttuael, n' 25, hluilicipio São Berra'do
do Campo/SP CEP 09.606.040, e-mai] Pau]o@ok]a-ep.com.br, comercial(@okkrep.com.br, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Paula Neijer Pereira da Silvo, CPF n.'
306. 889. 268-60 e-mail comerciall@okh'ep.com.br, firmam o presente TERMIC) de contrato, de
acordo com o Processo n.' 23080.040648/2018-17, Solicitação Digital n' 084271/2018, com sujeição
às llomias einmladas da Lei n.' 8.666./93 e suas alterações posteriores, Lei no l0.52{.)/(12 e sins
alterações posteriores, Lei n.' 9.784/99 e sins alterações, Decreto n.' 5.450/'05 e suas alterações,
Decreto n.' 7.892/13 e suas alterações, e às disposições estabelecidas no Edital de Pregão n.'
281/2018 e nas complementações a cle integradas, aos termos da proposta vencedora e sob as
seguintes cláusulas e corldições :

CLÁUSlIA PRl$1ElliA OBJETO
1 . 1 . Este cona-ato tem como objeto a aquisição de máquinas e equipamentos para atendem' ao cui'se
de Engenharia de Clontrole e Automação do Campus Blumenau -- BNU da Unia;ersidade lidei'al
de Santa Catarina - UFSC, confonue quantidades, valores unità-ios e totais estabelecidos neste
instrumento, confomte .l\.NEXO l

1 .2. Este Tempo de Cona-ato vincula-se ao Ediml do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora: independentemente de trallscrição.

CLÁUSULA SEGUF{DA - DO LOCAL E DO PR:4ZO DE ENTjiEGA DO OBJETO
2.1 . Os produtos/materiais dev-ergo ser entregues na Sede Académica do Campus de Blumenau da
tTnivei'cidade Federal de Santa Catarina, ]oca]izado na ]lltia Jogo Pessoa, 2750, Bairro \-'elha,
Blumemu/SCI, CEP 89036-256, em horário comercial, de seguida a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00 e
das 1 4h00 às 17h00.

2.1.1 . A Contratada deverá entlnJ- em contado com o responsável pelo recebimento indicado m
solicitação de fonlecimento para programei' a entrega
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2.2. {) prazo paa entrega dos itens que compõem o obyeto desü licitação é de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da solicitação pelo fonlecedor.

2.3. O encaninhamento da solicitação de fonlecünento podem ser efetuado modiaMe o envio, pela
Adininisü-ação, de conespondêTlcia eletrÕnica (e-mail) ao confio eletlânico da Cona-atada constante
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICIAF ou na Ata de Registro de
Px'aços assinada pela Contratada. i\ c(mfhnação do envio da solicitação será aferida mediante o
recebimento de relatól-io de confinnação de enü-ega, a ser aufomaticmlente encaminhado pelo sistema
a(hnhiistrador de e-lttails da UFSC, indepeTldentemente do envio de confiimaçào de leitura e/'ou
íecebiinento por parte da Cona-atada

2.4. Eventuais pedidos de proa-oração de prazo de fomeclmento de\;Grão ser encaminhados, via oHcio,

obrigatória a meílção ao uem e ao Pregão a que se refere o pedido

1.5. No caso de produtos/materiais perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá sei
inl'Criar a 6 (seis) nteses, ou a metade do prazo total recomendado pelo Eabriçante.

CLAUStJLA 'lTR(RIRA DA'\AGENCIA

3.1. C) prazo de vigência do cona-ato será de 12 (doze) meses, a parta' da dah da assinatura do
instruíncnto: nos termos do artigo 57 da Lei n' 8.666.''93, sem possibilidade de prorrogação

3. 1 . 1 . As obrigações pertinentes à garantia contratual do objeto, previstas im cláusula sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, pennitindo eveíltu:l;àl aplicação
de peimlidades em caso de descumprimeílto de alguma de suas condições, mesmo depois de
explrada a vigência coiih-dual

CLAUSULAQtJ\RTA OB]UGAÇOES DA COF\WRATJ\NTE

4.1 . Acompadlar e fiscaliza- a execução do fornecimento cona-alado: bem colho realizei testes nos
bens fonlecidos, alestai lms nota fiscais/natura a efeti\;a enh-ega do objeto contratado e o seu aceite.

4.2. Aplicar á Contraída as sanções regulamenta-es e contmtluis
4.3. Presuaí as iMonnações e os escoa-ecimentos solicitados pela Cona-acuda, pertillentes ao obyeto:

pa'a a fiel execução do a\'eriçado.

4.4. Infonnar à Conta-atada. toda c qtmlquer m'egularidade constatada [m execução do tlbjeto

CLÁtTStJLA QtxNTA - DAS OBIUGAÇÕES DA CONTjiATADA

5.1 Fornecer â Conta-plante a quantidade dos produtos'materiais discriminada na respectiva
.Àxd,orização de Fornecmlento, no prazo estabelecido no item 2.2 do presente Tenho cle Cona-ato.

5. 2 . Corrigir, a suas expemas, qtnisquer dan)os causados à Contratante e,''ou a terceiros

5.3. Atender prontamente às ex agências da Coiltmtante inerentes ao objeto do fomecimenlo.

5.4. h,manter, durante a execução do fomecimento contraindo, as mesmas condições da habilitação.

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

5.6. Comtuiicar à Corri-atanLe, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega,
motivos que impossibilitam o cunlprlmeilEo do prazo previsto, com a devida comprovação
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5.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos ü-ibutos, anca-gos b-abdhistas, pies;idencià-ios, fiscais,
comerciais, tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir lla execução do conta'ato

5.8. Rcspotlsabilizar-se para que os bens sejam, preferencialmente, acondiciol-idos enl embalagem
individual adequada. com o menor volume possível, que utilize materiais recicla\:eis, de fomla a
galailth' a máxima proteção du-mate o üanspone e o mnlazellanieito.

5.9 Responder por qualquer prejuízo(!ue seu.IS empregados ou pre])oitos cat]sarem at] património da
C'onu-aMlte e./ou a tel-cch-os, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizações cabia'eis e assumindo o ónus i-oferente

5 IC). Não transferir a tei-coiros, por qualquer foni]a: ]lein mestra parciahiente, as obrigações
assuintdas, nem subcontratar qtmlquer das prestações a que está obrigada

5. 1 1 . Responsabiliza'-se pelo tmnsporte, acondicionamento e cnü-ega, inclusive descanegamento dos
materiais

5 1 2. Resportsabilizai--se pela l-atirada dos resíduos
comprometer-se pela destinação carreta dos mesmos.

das embalagellK do local de entrega e

CLÁUSt[A SEXTA - G.!\.RA]'qT]A

6. 1 . (] pl-am de garantia lnhlhna será de 12 (doze) meses ou a fornecida pelo fabricante, a que for
maior. Não hax:ando indicaçãcl expressa, será considerado como ul.

6.2. A gaantia dü produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 deste Temia de Conbato, consiste
lua prestação, pela Cona-atada, de todas as obrigações previstas na Lei n' 8.078/1 99t) e suas posteriores
altet-ações - Código de Defesa do Consuunidor, bem como dos encargos previstos à Contmtada no
Edital ü seuls Anexos

6.3. O aceite aprovação do(s) produto(s)/material(is) pe]o órgão ]icitante iüo exclui a responsabilidade
civil do fornecedor- por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou dispmidades com as
especificações estabelecidas, verifica(hs, posteriomlente, garmlthdo-se a UFSC as faculdades
previstas no att. 18 da Lei n' 8.0T8/1 9%l.

6.4 Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento da
eílErega, o abjeto licitada será recebido provisoriamente para posterior vei-itlcação de slu
confonttidade com as especificações conlstantes da Nota de Empenho e do respectivo documento
fiscala

6.5. O pí-oduto/material que for enb-egue fora das condições estipuladas no Edital não será aceito,
devendo ser substituído 110 prazo de até $ (cinco) dias (úteis), sendo o ânus decorrente da substituição

cle respomabilidade da Conbatada.

CLÁUSULA SÉTlhTA - DO PAG.;\ALENTO

7. l C) valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo objeto do presente cona-ato é de R$18.898,00
(dezoito mil e oitocentos e noventa e oito reais).

7.2. A CONTRATANTE realiza'á o pagantento em conformidade com as condições previstas no
Edital

7.3. Os recta'sos necessá'ios ao atendimento das despesas do presente conbato can'Grão à conta do
Orçmnento Geral da CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 12364208082820001 ; PTRES
1 08061 ; NaLlu-eza de Despesa 44905230; e Fonte: 8 1 0800000t)
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7.4. üs paganentos i-m CONTRATANTE sãa realizados em coM'oí-cidade com a Lei n' 8.666.'1 993 e
conforme disponibilidade de recursos fiiwnceiros, pelo Departunento de Contabilidade e Fhlanças
(DCF), mediaTlte a-édito bancáüo, salvo:

7.4.1 0s pagamerltos deconentes de despesas cujos l,dores não ultrapassem o limite de que trata
o incisa ll do att. 24, da Lei n' 8.666/1 993, seno efetuados no prazo de até 5 (chão) dias Úteis.
çontadm da apresentação da nota fiscal'fato-a .

7.5 0 pagamento será efetuado pelo DCF no prazo máxnnlo de 30 (ü-inta) diin, a contar do
recebimento dos imateriais/prestação dos seta'aços e: assim como, da eljtrega da nota fiscal'natura
devidamente atestada, a qual deverá:

7.5.1 . Ser emitida confonile m prev isões legais e regulamentares \ agentes, eira 2 (duas) vias ou
mais, com mesma razão social e número de msclriçào no C:NPJ,'.MF informados para a
habilitação e oferecimento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os dados
necessà'ios à perEêih compteeruào do documel-Éo.

T.5.2. Conter registro da data de sua apresentação/recebimento e do servidor responso\;e] poi
este em todas as suas \ ias, assim como, em mecanismo complementar de regisü-o, como livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou ouü'o, qumido houver.

f.6. Quando da oconência de eventuàs ab-aços de pagamento provocados excltunivmnente pela
Admhisü-açào, o valor- devido dev erá set- acrescido de attulização fhmnceira, e sua apuraçâo se tm'á
desde a data de seu vencimento até a data do e6etiva pagamento, eln que os Juros de mora serão
calculados à taxa de 0,Safa ( meio por cento) ao mês, ou 6q't) (seis por cento) ao mio, medimlte aplicação
das seguintes fomlulas:

1-(TX''lOO)
365

Eh.l VP, onde

l de atualização fmmlceii-a;

TX - Percenüat da taxa de jugos de mora anual

E}.4 - Encargos nloratõrios;

} í ero de diw enu-e a data prevista para o pagamento e a do cfeti\;o pagmnento;

vP - Valor da parcela em atraso.

7 .6. 1 . Na l]ipotese de pagamento de Juros de lllora e demais encargos por atraso, os autos de\.'em
ser instíuidos cola as .justificativas e motivos. e ser submetidos à apreciação da autoridade
superior competente, que adotm-á as providétlcias para verifica' se é ou nào caso de apuração de
responsabilidade, idenEiticação dos envolvidos e imputação de ónus a quem deu causa

ç.'7. Será coiuidcrado como data do pagamei-tLO o dia em que consta' como emitida a ordem bmlcária
IOB) para pagamento.

f.8. O pagmncnto somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor competente,
devidantente identificado, na nota fiscal apí-esentada e depois de verit]cada a regu]aridade fiscal do
prestador dos serviços.

f.9. Quando do pagamento, será ehtuada a retenção thbutüia, nos termos da legislação aplicável.

7.9. ] . Qimlto ao Imposto sobre Serviços de Qlulquer Nat\u-eza (iSSQNI), será obserl'ado o
disposto na Loi Complementar no 1 1 6, de 20rJ3. e legislação municipal aplicável

7.9.2 A CONTRATADA regulam-münLe optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n' 1 23: de 20D6: nào sofrerá a retenção ü'it)etária quanto aos Impostos e
conhibuições abi-mugidos por aquele reglnle. No entanto, o pagamento ficam
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apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao b-atamento
h'ibutá-io favorecido previsto na referida Lei Complementa'.

7.1 0. A. Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e''ou
hidenizmções devidas por parte da CONTRAI.\DA

7.10. 1 . O desconto de qtmlquer valor no pagamento devido a CONTRATAD.A será precedido
de processo a(]mhlisü-alvo em que será garantido o contraditório e a dupla defesa, com os
recursos e meios que êles são inerentes

T. 1 1 E x;fadado a CONTRAT.A.DA trmlsferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contralto.

7.12. Nenhum pagariento será et'etuado ao fornecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obiigaçào finalceii-a que Ihe ti\ er sido imposta ein deconência de ilmdimplência contratual.

7. 1 3.No interesse da .Administração poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este en] duas
hipóteses

'7. 1 3. 1 . Por nteio de conespondência com a antecipação da execução da obrigação, propicimldo
descontos para a CC)NTRATADA (artigo 40. XIV, 'd'). Calculado à taxa de 0,5qxo (meio por
cento) ao mês, ou 6''ó (seis por cento) ao ano, inediatte aplicação da seguinte fórmula:

365

D = 1 x N x \rP. onde

1 = Índice de atualização financeira

TX = Percerltual da taxa de desconto

D - Desconto por antecipação;

Número de dias ente a data prevista pam o pagamento e a do efeti\ o pagmnento antecipado

vP - Valor da pa-cela a ser antecipada.

N

'7.1 3.2.Nas contratações intenlacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser
acordada ente as partes

CLÁUSULA OITO\'A - DO REAJ USTji=/RE\leÃO DE PREÇOS

Os preços são tios e irrcajustáveis, eReCto nos casos previstos no Decreto na 7.892. 1 3:

8. 1 . 1 . C)s preços registrados poderão ser rev istos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o chuto dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
Órgão gereiJciador promover as negociações jtmto aos ton3ecedores, obter\;idas m disposições
contidas nla alínea "d" do incisa ll do capuz do art. 65 da Lei n' 8.666/93:

8. 1 .2. Quando o preço registrado tonmr-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
supera'eiüente, o órgão geienciador convoca-á os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado

8.1

CLÁUSULA NON.4 -jqSCALIZAÇÃO E ACOMP.4j\qll.,\ALENTO

9. 1 A CONTJiATANTE designa'á lmi flsGfll para acompanhar e controlar a execução do .contrato, a
qual será realizada enl total obsein'anciã ao conhdo no Edital e, ainda, aos regramerltos legais da Lei n'
8 . 6(6/'93
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CLAUStJLADECIAIA-SANÇOES
1 0. 1 . O licilante/'fomecedor que, con\-ocado denb-o do prazo de validade de sua proposta, não assinei a
Ata de Registro de Preços, deixai de entrega- documentação exigida nesse Edital, apresenta
documentação falsa, ensejo- o retmdamento da execução de seu oUeto, não mantiver a proposta'lance,
fallnr ou fraudar na execução da Ata/'Colltrato, comportar-se de modo inidõneo, fizer declmaçâo falsa
ou cometer fraude fiscal, gai-ailtido o direito à aiupla def'esa, ficam impedido de licitar e de contmtai
com a Ut-üão e será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prquizo das
calções previstas íleste Edital e na Ata de Regisü-o de Preços e dm demais dominações legais

] t).2. Pela inexecução total ou parcial dcl cotltraLo a Adminisü-ação poderá, garantida a prév ia defesa.
aplicar à CONTRAT.l\l)A as sanções previstas uo item 1 8 do Edital do Pregão n.' 28-1/2ü18 desta
histimição, caIU seus Anexos

CLÁUStILA DÉCINTA PRINIE].liA- DA .4LTERAÇÃ0 E RESCISÃO

1 ] . ] . A alteração deste conta-ato poderá ocorrer em consonância com o an. 1 2 do Decreta n' .892/13

ll.l. ! Os cona'ates deconenies do Sustenta de Registro de Preços poderão ser alterados,
observado o dispostc] no art. 65 da Lei n.' 8.666.''93;

1 1 . ] .2. Em caso de altei-ação contratual, o mesmo será formalizado por meio de teiuicl aditivo, a
ser assirmdo pelas partes;

1 1 . 1 .3. Ates que não caracLerizem alteração de contrato poderão ser regista-adcls por simples
apostilamento, dispersando a celebração de aditamento.

11.2 ,\ l escisão deste cc)ntrato poderá ser:

l l.o.. 1 . Detenninada poi- aLo unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos entunerados
nos incisos l a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666/93. notificanda-se a CONTRAT.ADA colei
antecedência mínhna de 3(] (b-inca) dias ;

1 1.2.2. .\migável, por acol-do entre as partes, reduzido a temia, desde que h4a conveniêllcia
para ti CONT.RAT.atNTE;

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

1 ] 2.4. Detemlinlado por ato unilatera l e escrito da CC)NTRAT.l3-NTE, nos casos entunerados
lias antigos 1 9,2C) e 21 do Decreto n' 7.892/13

11.3 .\ CC)NTRAT.!sJ)A recoidlece os direitos da CC)NTRATANTE ein caso de rescisão
administratix;a l)revista no arl. 77 da Lei n' 8.666, de 1993. O terno de rescisão, sempre que possive[,
será precedido:

1 1 .3. 1 Balanço dos eventos cona'atnais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1 ] .3.2. Relação dos pagmnüntos .já efetwdos e anda devidos;

1 1 .3.3. hldenizações e multas

CLÁUStIA DÉC]XIA SEGIWDA- DAS DISPOSIÇÕES GER.US
12.1 E vedado efetua' acréscimos nos quantitatix os fixados pela ata de registro de preços que deu
causa e motivação a este terno de contrato, inc]usive c} acréscimo de quü trata o # ]2 do art. 65 da Lei
iF 8Le{ n' 8 .666/:93.

1 2.2. As questões e os litígios oriurldos do presente conta'ato
resol\ idos lm Subseção Judicià-ia de Florianópolis (Senão
Federal

e não dirimidos colhe ualmente serão
Judiciária de Santa Catarina) - Juiiti
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12.3 Integra este Tenho de Contrato o Anexo 1, contemplado im página n' 8
produtos/materiais e quantitativos adquiridos pela CC)NTJiATADA.

que deLaJha a lista dos

] 2 4. A publicaçãtl resumida do htstrumento de contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial:
que e condição mdispeiuável para sua et:acácia, será providenciado pela Administmção

E. por estarem assim .iuslas e acordadas, fhnam as partes o presente instrumento em três vias de igual
teor- e {bnna, ]m presença das testemwfias abaixo

Florianópolis: 03 de dezembro d!:;jj4
n P e .Va#Fn.peÕMqraH+n.+ ++MH4

CPF: 342.374.379-49:

=:>-

Paulo Neiler Pateira da Silvo
CPF: 306. 889. 268-60

Testemwlllas

Guilherae Fwtkwp da Sitvein
047.938.33%18

Nome:
CPF



/\NEXOS

#

Gi'upo/ Descrição Uníd.
N-lédida

Qtde. Valor
tlnitário

(RS}

Total
(RS)

oo lO 42528 - OSCILOSCÓPIO

Osciloscópio com 4 Cmlais isolados
Especificações mínimas aproxinlaclas:

Annazenaínento Digital, frequência de
máxima 200hH:lz, 2GS/ s em cada çaiml.
b,{anitor a Cores TFT. Certificado de

Padrão de Calibração Rasüeá\:el. Incluir
quabo ponteiros básicas compatíveis com
as especificações do equipamento
M.odeio de referência: Tektrünix

TPS2024B ou aqui\ aletlte.

OSCILOSCOPIO

UN 0! 18.898,00 18.898.00

Total (RS) 18.898.00



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

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

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

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

PORTARIA Ng 577/CCF/201 8 DE 3 de Dezembro de 2018

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

RESOLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa OKK SOLUÇOES COMERCIAIS LTDA - ME
Processo ng 23080.040648/201 8-1 7 - Contrato nQ 00577/201 8.

DANIELMARTINSLIMA
Professor Magistério Superior, CPF 05.955.273.61 1
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS / DE/CBLU(DE/CBLU)

TIAGO DAVICURIBUSARELLO
Professor Magistério Superior, CPF 31 995009865
DEPARTAMEN'ro OE ENGENHARIAS / DE/CBLU (DE/CBLU)
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Diretor Departamento de Projetos
Contratos e Convénios

DPC/PROAD
Portaria 1005/2016/GR


