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TERMO Dt CONTR,4TO QUE CELEBR.4M ENTRE SI ,4
UNIVERSID.4DE FEDERAL DE SANTA CÂTARINA E A
E&TPRtS.4 SERRA MOBILE INDlJSTRIA E CONIERCTO
LIDA- EPP.

A Univctsiclatlc Federal dc Santa Culmina iUFSC), autaquia educacional criada c intcgratia ao
Ministério da Educação D'ítC) pula Lui n.' 3.849, de 18/12/196r). ins fita llo (.NF'J./MF sob o n.'
83.899.5 ]õ/'0001 -82, com s de no Cam+nus Universitãt'io, Bai]to Tt'invade, nesta Capital, ]epleS=Tltada
pelo Pil3-Reilot de Adlninisttação, Jait' Napüleào Filllo, CPF n." 342.374.379-49, doravante
dt:nültlinada CONTRAT,ANTE e a Eml)rega SERRA MOBILE l.'VD[JSTRIA E CONTERCTO
LTI)A- EPP, Insçrittt no CNPJ n." 07.87S.146/0001-21): üom s de nlt Rua Nelson Dicas de Oliveira,
n' 77, Cabias do Sul/'RS, CEP Ci9.507-445, dou\unte d ílomiliada CONTRATAM).\, 11cste {o
lepresentüdü pela Sr. Custa\o Tonet Bassani, CPF n." 0 1 1i.375.73(1-00. ílrnluli ü picsente TEjlJ\ 10 de
tonnélto, dç acordo con) o Pt'acesso n.' 23081).t)38522/2017-93 e Solicitação T)igital n' 15591/201 8,
cona sujeição às ní)tílias cRIam das da Lei ]a.' 8.óó6/93 c suas alterações posLüriclies, Lei n' 1 0.i20.'02 e
suas alterações posteriolcs, Lci n." 9.784/'99 e suas altüiações, Deueto n.' 5.450/05 e suas alterações,
DcclcLO 11.' 7.892/13 ç suas altçlaçõçs, E às disposições ustahclücilas 110 Edita! de Pregão i!.'
344/21)17 e= nas comi)lennnLaçães .t ele iriregt-ad:ts, aíls [elnlos dt l)r })i) t:t vencedora E snh as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULAPRlbIEIRA-OBIETO
1.1. Este contrato [cn] cünlo tJUüto a aquisição de mobiliário curput'ativí] para atentei' a todas as
unidades da ITnivetsidade Federal dt: Santa Catüi'inu -- UFSC e Campa Mntujados, confonne
quanticlaílcs. valotcs unitáicns c totais c exigências cstabcl=cidas neste insuullcnto. cüntbi-mc ,ANEXO
l

1 .2. Este Teimo {lc CanUato vincula-sc ao Edital clo Pregão idcntilicada no prcânibulü c à proposta
vencedora, independentemente de uunscrição.

CLÁUSUL.4 SEGUNI)A - 1)0 LOC.\l E 1)0 PRAZO l)E ENTREGA l)O ORJETO

2. 1 . Os Hltabiliát'ios devem'ão ser enn'egues c instalados nos seguintes lot'ajs:

2. 1 . 1 . Univet'sldade Fellei'al ile Santa Catarina. nü Cmnpus Uni'vcisitário Jüãü David Fcircira
Lona, Bairi-o Tiindadt:, ent Flurinnópolis/SC, CEP 8S040-900, uu em oDEio local definido na
suliüiLaçào dc Inrnecini=nlo, en] lioiáio conleicial, de segunda a sexta-leira das 0S1l00 às 12h00
c das 14h00 às 171ifD0.
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2. 1 .2. Campus de Araranguá du Univcrsithde Federal de Si;ulLa Cal=iina, localizado na
Rodovia Güvemadür Jol'qe LacBrda. n' 32{) 1 - Km 35,4, Bairro Jardim das \vt:ninfas.

,Aturanguá.''SC, CEP 88906-071, cnl holáljo con crçial, dc segunda u sexta-têiru d s 08h00 à$
12hüQ ü ;hs 141i00 às 171iü0.

2.1 ,3. Campus de Blumenau d:i Unlv=tsidade Fedenil de Sanha CaLülina, localizado na Run
Jogo Pessoa, 2750, Raitto \-'filha, Rlunicnau/SC, CEP 89036-25ü, eni horário cünletcial; d=
segunda a sexta-ténia das 08h00 às 121iU{J c das 141i00 às 1 71i00.

2.1 .4. Campus de Cuiitibanos d= Universidade Federu] dc Saleta Catarina, localizado lla
Rtndovia Lll>sses (iaboaidi, Kn) 3, Claixa Posü1 101, CEP 8y520-000, çn] llotário cüniercial, d
scguntla a sexta-tbiia das OIShOO às 121i(JO tias 14h(iO às 17h00.

2. 1 .5. Campus de JuinüUe da IJliivelsidilJe Fçdçra! de Su3la (. lu'i11a, !oçalizado n Rala Dr
Joãti Cotim, 2700, B=iut] Santa .\ntõnio. Johvillc 'SC. CEP 8';21 g-035. cln ilcnlàio ciJfTlürcial,
dc segunda a sexta-f'eira das {JHhO(l às 12h00 u das 14h00 às 171t00.

2.2. A Contratada devem'á enu'm' 3n] comento com o respLnnsável pelo i'eccbitnento inda acto na

solicitação d tbrnccimcntü l)aa programar a entrega.

2.3. O pr.tzn para eitttcgü dos itens blue conlpãcm o DUELO d sta licitação é de 30 (trinta) dias,
t'orltltdos clo I'et cbimentü da solicitação pelo ftnt'HEt;Bdol'.

2.4. O cjl .ulllinhamento da soliüitüçãtl de tbmecinlcnLO poderá ser ütktuado mcdiatite o cla\:itn, pela
Administração, de .ünçsporlLlênciz{ elenÕniw (ç-mai 1) ao çon'=io elenõni{ o da Cotlrlittad constante
du Sistema de Cadastiamenlu Unitii:adu de Foinecedures - SICAli uu na :4ta de Regisiiü df
Preços assinada pela Contratada. A clinÍliJnüção do en\ia da solicitação será atei'idu mediante o
iecçbimento dc reliiLóTio d confltmação d entrega, a ser ltutomaticamente encaminhitdo pelo sistema
aüTlinistiador dc c-nlails da UFSC, indcpcndcntcnicntü do envia dc conlirnlaçãü dc lcltuiü c.'ou
r cel)intento pür püite da Contratada

2.5. Eventuais Fn ditos dc pi'üi'rogaçào dc prazo dc t'ornccimcntü deverão sül cncaitlinhadüs. via ofício
para üs ndt:r uos letrànicos saa.dcünlülcünl.iLü.uíÉc.bi. gggi2/lcü11Lat

:;nne(ai-i.i.çLol(!.gl2111iilg:l1{3i;:!:{, sendo obrigaláiia a n] nçào ao item e ao Pregão i que se içlbie o
bí e

F)caído[

CLAUStILATERCEIR.4 DAVIGÊNCIA
3.[. O prazln dc vigência {tr) conta-ato seja {lc J2 {doze) meses, a patxir {la data da üsslHULU.r3 dc]

insLitlnienlo, nos leiillüs du u ligo 57 du Lci 11" S.666/93, scm possibilidade de prurrugaçáu.

3. 1. 1 . ,A.s ahiigações pertinentes à garantia [onb'anual do oU eto. previstas na cláusula sexta, Lên]
ptüzü d= \:igüncia própiiü L dcsvinculai.lo do prazo iit;hlla citado, pcrntitintiü Eventual aplicação
de lnenaliditdüs enl ctlsí] dc descun)ptimeriLo d alguma de sui\s níidiçÍles, mesmo deptlis dc
cxpirada a vigência contratual.

CLÁUSULA QUART.\ - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4. 1 - :qçümllanhar e fiscalizar i t:xecucãü do tbrnt:cimento contratado, bem uonlo realizar tt:sEt:s nos
bens fomrt.idos. atestar nas Hcitüs fiscais/batuta a efbliva enl!'rga do [lbHctcl t'fonh'alado e o seu

+.2. Aplicar à Contratada üs smçães tegulanentaies E c{)nuatuais.

a etleL
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4.3

4.4
4.5

Preshí is inlbrnlaçães e os csclaiecim nãos solicitados f)cla ConLrauda, peilinciILcs ao objeLo,
Inata a fl lexecucãü do ütvençado
hltbimaT à ConhaLudu, tc da e cluülclucr inügulatidade u)nstütada na execução do c blcto.
Atender, com relação aos pioduLos qulnuüos consolados, caso constem neste Termo, na inLegra u
disposto na Lci I0.357/2001, no Dcctcto n" 3.665/2000, no l)cacto n" 4.262.''2U02, na Parta'iu n'
1 .274/2003, e demais nolnlativüs vigentes.

CLAtíSULA QtíINT.4 - 1).4S 0BltIG.4ÇÓES l).A CONTR.4TAI)A
Fonlecer à Conta:itaiilt= a quantidade dos produtos/nmteriais disciintinada nü respectiva

Autor-izítção dc FotTtecimento, no l)Vazo est lbelecido riu item 2.3 do pl'Bsentü Tet'iulc} dü Court'aru.

5.2. Ctlrrigir, ü suas cxflcnsas, qunlsíluct danos tuusados à Contlütantç ü/ou u terceiros

5.3. iq.tcndct prontmncntc às exigências dü Contfaíantc incrcntcs üo LnHctü do tbinccimcntü.

5.4. Muit=r, du.mtu ü t;xccuçãü dü tbinccimEnTÜ contratado. as nicsnlas condições da llabilitação

5.5. Colocar à dispiisição da ConhataliLc lodos os meios n cessáí'iüs püt'a con)ptü\:ração ilü qualidade
dos tr\atcliais, permitindo a verificação dt sua ür){orinidadc com as csl)ccitltaç{)cs c cxigêlLuias dü
Edital

5.fi. Responder por qualquer piquizo quc seus cHiFrE;g:idos üu pr=püstüs uausurni üü património dii
ConttiiLante e'ou a terceiros, decorrentes de ação {au omissão culposo ou dolosa, procedendo
ímediütaln nte üfls t'apuros nu i11d:11izilç'ães t:abívcis ç assumindo o àlltls refbi'ente

5.7. Con)unicar à Cona-atanLc, ]ao pra70 máximo de 48 botas quç antet=eclt: a data da enllcga, os
motivos quü impossibili [em o cumprimento do prazo previsto, com a devida compt'o\:üÇãfi.

5.8. Responsataili7ar-sc pelas despesas dos tributos, cnc tgo.s [iubalhistns, prcvidrnciários, fiscais,
coriierciais, tarif'as, tletes, seguros. deslouaitlenlo dt: l)essoal, lnrt:ilação de garantia e quaisqu=t outras
quc irlcidmn üu \ crül=n] a ir:cldr !i= Execução do cünüaTÜ

5.9. Nãü trança'emir a Ler eil-üs. llür qualqut:í f'arma. ncjn mesmo lnarLialmenEe, as obrigações
assumia;ts. Hein subcorluarn- qualquer das prcstaçõcs a quc Está obrigada.

5.1f). R=sllonsabilizar-se lInFa que s b ns sQatn, llr fet-encialmenLe, auondi ionadüs in t:mbalagem
indiviilual adequada, colei o nlcnoi volume possível, que utilize materiais t=cicl:il.'eis, tle torcia ü
uiitiiiltíi li nlilxlilla ptoteç:io ditrüi [ o ttiiilsporír ç o iirillazrilailteiltí).

5. 1 1 . Responsabiliza--sc pelo traiilsporte, acondicionailtünto = entrega, inclusive dcscarrcgunlcnto dos
lli :Ltc n tuS .

5.12. (.onüibuir pmu a pionloção do desen\ol\intento nacional sustentável Rtl Lumpiiincntcl dc
diictrizcs c critérios dc sustcnLabilidadc nubicrltal, dc acotclo cüm a ar1 225 da Constituição
Federal/'19H8. E em confol-midad= uüm ü art. 3' da Lei n.' 8.flfifi/1993 c [om o art. h' da Tnstrucão
NüinlaLi\-a n" 0 i/20 1 0. {h SLTl:/MPOG:

5.13. Asscguiai-sc {tc quc os bens nào cüntcrlhanl sut)stãncias perigosas cm conccntiaçàü acima d;t
recüínt:iodada na diretiva RüHS (Restriution üt C=rtain Hazardüus Substanct:s). tais como mercúrio
(Hg), t;huiíllJO (Pb), cloíno hex2Jvalentc (Ci(VI», cÁtlmio (Cd), bitbnil'polibtomados (PBBs), éteiss

lÍihúl-polibromüdos (PoDEs)
5.14. Resllonsabilizar-se llt=la rt:tirada dos resíduos das embalagens dü lo l de Entrega E

t'olnpl'nmeEçt'-sc pela dcsEinüção ütlH'utü düs mesmos.
5.15. Qumido da utilização de adesivos, gele çsLes sqmn à base de p'i:A e, {lLtiindo não possível, de
baixa ci iissào dc thrmaldcidas.

5.i6. Qu:indo dü utilização de levustimentüs çln PVC üu iamiítados tle balda, sejam utilizados
ad si't'os de otlLato à base dü solventes não-agressivos.
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5.17. Fornecer produto com os pnnctpais conlponenLcs identilic.talos LUn d uni fnüra IhciliLm IULLUaS
l-eciclageris;

5.18. Idem! lcut üs Faltes do produto quc colltenhan plásticos. s gni11do H NBR 13230./2008

Emb [agcns e açondicioniunento p]ás]iuus recic]iiveis - identificação e sinl])o]ogia;
5.19. Tnt'nrn)ai' as cül-antes üdicionactüs ao pi'oduto quantia da utilização tlc tcci(tas para a tlltnricação
düs cadeiras, vedada d utilização dus cor ates abaixo listados:

5.20. Quando da utilização de tecidrls caril a tàbricação das cadeiras, não dcvcni sn utilizados
ctu arilt=s dzl\ic.os que llílssiui d coriilnol cjli itlguma d.ts s=guirltus amibas ürnm:iti :ts:

4

  cád
3.3'-.din cti].4.4'.
diatuiiaodiíenil nle [an o (839-98-U)

p-crcsiclina Í' L20 -71-8)
4.4'-oxidianilina [ lO 1 -804)
4.4'-tiüdianilirla ( 139-5 -1 )

o-Loluidina (95 -534 )
2,4-diamiriotolu=na (95-80-7)
2,4.5-trjlaletilunilina Í.137-1 7-7)
4-aminüazobünlzcnü (6c1-0 9 -31
o-anisidinu (9044-0)
2.4-xilidinü (y5-68-1)
2.6-xilidina (87 -62 - 'z)

   

Antena cííd

4-aminodiféuiio (92-67-1)

Ecnzidina (92-87-5)
4-cl orü-o -toluidin zl (95-Õ9-2)
2-riattilmliina (9 ] -59-8)
Q-aminüazoaEc lucro (97-53-3)
2-;i.im i [} o-4-nitrtJtolucrlo ('y9 55-8)
p-clclroanilina ( 1 0647-8)
2.4-ílimuinaali:iisül (615-05-4)
4,4 ' -diamin odi tétlll metano (1 01-77-9)
3 .3 ' -di=lorobcluidiila (9 1 -y4-1 )
3 ,3 ' -dimetox ibenzidina (119-9Ü-4)
3.3 ' -dimutilbuíuidina (1 19-9 .3-7)

Col antes
Estrutura número C.L (Ciyã#í'

/plaax ou Índice Intemaciünaí de
Corantes)

CAS {C;lelli;l:a/ ,4àsft'aÍ:ís

Seíl';e'é) N'

C.l. Dispense Blue 3 C.1. 61 505 247545-8
C.l- Djsl)cl's= Blue 7 C.1. 62 5{1{) 3 ] 79JG.y

C.l. t)ispers Bltle 26 C,1. 63 305  
C.T. r)lsl)et'ss Blue 35   12222-75-2
C.]. Dispçi'sE ]31ue If12   1 222:-9 7-8

C.l. Dis icrsc Bi ic iÍlú   [ 2223-{) 1 -7
C.l. l)isperso Blue 124   b1951-51-7
C.]. Díspei-sD Biown ]   23355-64-8

C.]- Djsllcl's= Oi'altgc ] C.1. [ ! {)8(] !581-69-3

C.l. Dispei's= 01'urge 3 C.1. 1 1 005 730 40-5

C.l. Dispcrs= Orautge 3'7    
C.l. l)isF rs Oituigc 76 C.1. 1 ] 132  
C.T. T)isl)et'sü Red l C.T. ll llO 2872-52-8

C.]. ])isperse Ret] l l C.l. ó: 015 :S7248-]

C.l. l)ispt=i's= Rçd 17 C.1.11 210 3179-89-3

C.T, T)jspcl's; ''t'cllow l C,T. l {j 345 [ ] y- 1 5-3

C.T. DISPeF'SB "k'=1 11IW 9 C.T. f {) 375 6373-73-5

C.l- l)ispersD \'=llow 39    
C..T. Djs})ct'sc ''t'=llow 49    



).21. .A. licil tle vüncedoia dex-eiá enÜ'egu junLO uoni as cadeiras giraLollas o Manual 110 Usuiíno, no

qual tültsle d classificação das cadeiras girar(árias, s íristruções alara usü/regulag=m E as
lecom ltdações de segurança çubíveis, tudo dç a ordo com fl item 4.4. 1 dü NBR 13.962 dc dezenlbto
de 200{i.

CLAUSUL.4 SEXTA - GAR,4NTIA

6.1 . D prazo de ga-antia mínima sela de

fi. l . l. .11:!!!!DI):.]Zz.]$: fiU (meses) meses ou a tui'decida pelo Ihhricante, a que lür

inaiul'. Não }luvcndo indicação cxpit;ssa, será tonsidctado tomo tal.

6.1.2. ltc]n]ns): 01 ! ]$: ]9 ! !$; 1 2 (meses) ]ncsc's ou a tul'nccida pelo fabricante, a

que lor maior'. Nãa havt=ndo indicação explt:ssa, seta considt:lado colrio tal.

(i-2. A gm;maia do produto, no prazo mínimo Estipulado no item 61.l dcst Termo dt;
RüürÊncia. cunsisLe na prestação, pela Contratada, dt: tendas as obrigações previstas na Lei n''
8.078.''1 991] e suas posteliorçs alterações -- Código dc Defesa do Cottsunlidor, bcm como dos
cnüai-gos picvisLns à ContiaLada no Edital c seus Anexos.
í)-3. O aceite./üprn'-;açào do(s) l)reduto(s)/inaterialtis) pelo óigãa licitante nào Exclui ü
responsabilidade civil Jo fomecedüi pot cicios de quantidade üu qualidade do(s) produto(s)
ou disptuidadcs üom üs cspccitlcações cstitbçlccidüs. vçriticadas, posteriormente, gtuantindo-
sc' a UFSC as f'acu]dadcs plcvistas no ült. ] 8 da Lci n'' 8.078/'1990.
(i.4. Caso, por qualquer razão, não possa sei processado o i-cc=bimcnto dctínitix;ca no tnomcnto
da enttcga. ü objeto ll(irado sela recebido ptovisorlan en pata püsteíioi veiitlcação d sua
contlormldndt: çom tls cspcciticaçõcs constantes da Nota de Elall)echo e do tüspectivo
dütunlento tísc.al.
fi.5. O l]]üduto.'n]ürt:real que tk)] eíitt'egue tara das condições estjpulüdas rlo Edital não sná
aceito: devendo scr substituído no prazo dc até 5 {cinco) dias {úttis), sendo [l ónus dcconcntc
da substituição dü rüspousabi lldadç dü ColltTatada.

CLÁUSULA SETll\lA - 1)0 PAG.VMENTO

7.1. 0 vala!- s {ll ado a s !' l)=gn à CONTE,4v,A.D'\ i)eln oy=lo do p!-=s rl { !t!'=to É d RS 5üü,99
{quinhentüs leais E noventa e nove centavos).

7.2. â CONTR.AT,ANTE realizará o llagamento em conformidade corri as condições })revistas no

7.3. Os reclllsos n t:essát-ins üt) atundinl=rllo das des])elas dta ]nr st:nt= ctIRh'dttl caneta l à Ltlntâ do
Oí'çafnento Geral da CONTRATANVTE, Hii ProgratTia de Tt'abalhü 12364208020RK0042; PARES
1 083í)6; Nütutezü de Despesa 449C15 242; e Fonte 8 ] 00(JO(i(i(JO

7.4. Os p=galientos na CONTRATANTE são realizados ülh contonnidude com a Lei n' 8.666/'1 993 e
tontornle disponil)ilidad de rücujsos financeiros, pelo Duputt intento de ConEabílidade e linançüs
(DCF ). rnedianEe ci Édit« ITttnL:iii-i., salvo

Edital
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7.4. 10s fnagamenLos decorrenLçs dç despesas nulos valores nãü u]]iapassenl Q ]iniiLe de que uaLa
o int;iso 1 [ do art. 24, da Lci n' S.6b6/1993, serão ctütuaL]os no prazo du ütÉ 5 (cinto) dias Úteis,
üntadüs da alnreseiiEação da r] tls al,/fhEura.

7.5. O pagaincnto será rfBtuado pelo l)CF no ptavu máximo de 30 {trinta) dias, a conlur do
recebirnentü düs mattn'tais/Infestação dos serviços e, assim colho, da t:ntrega da nota fiscal/fliLura
duvidíuncntu atestada. a qual dcx/ctã:

7.5.1. Ser emitida cütifbtm= as píex-isà=s legais e regulam-n=ntart:s vigentes. =m 2 Íduas) vias üu
dais, [üni lllesnla lazão snciül e núlxero de inscliçào no CNPJ/MF intbinlados pma a
Itabilitaçãcn c otêrecinjcnto da proposta de preços, bem como dt:l:erá t;onEei todos os dados
necessários à pt:if=ita uümpre=rlsãü dü polui-nerito.

T.5.2. Conter registlo da data de sua apresentação/'recebimento E do servidor tespoilsáve] por
Este cm todas as suas vias, assim uünlo, cin inEuanismo comi)lcm=ntn dc rcgisuo. L;ümü ii'ç'ro
prtILot:olo de recebinlünlo, aviso dc iel:ebinieiILo ou ouLio, quando llou\-et.

7.{;. Qutmdo da ü orrênuia dt cvc:rituais auasüs d pagarnunto prü\ocasos cxclusivnncntc pela
AdntinisLiação, o vttlot devido deverá ser acrescido de alualização llnutccira, e sua apLtraÇãu se Jüá
dçsdç a data de scL! vcncimçnlcn até a dntil dra ctêtivo pagaillento, em cine os julQls dc HlcalH se!'ão
c:alculailüs à taxa de {),5'PL {muiü l]or cento) ao ] iÉs. ou ó'!'ü (st=is pür ct:nEO) aü ano, mudiürite anil anão
düs seguintes tbiniulas:

T X/1 00)
365

EM - l x N x VP, onde

l = Índice dc atualizaçãtt Llnanüciia

TX PelüenRial da [ txtt dcjulos de morlt anuttl;

EN{ - Ent;alhos nlorütórios

N Núncio dc dias CJIUC a data prcvisn pala o pitgülncnto c H do ctblivo pagamento

VP - Valor da pa-cela cm atraso

'Z.6.1 . Na llipútese de pagamento de jutcls dc mola c deniats çnüargü por atraso, us anitos devem
sci inqn'uídos uuín s justificativas L: moLix-os, c sur KubEllctido.e à apreciação da autüridad
sul)criou- competente, que adolará us providências para feri lacar se ú ou não c:aso de aputução dc
rebprulsabilidade, identificação dos cnv-olx:i dos e iJnputação dr ânus a quem dcu causa.

7.7. Sela considerado t:uniu pala do pagamento o dia em que constar onlo emitida a ordem bailciiria
(OB) para pagamento.

7.8. O l)agamcnto somente i;et'á autorizado depois de eTêLuadrl o ''ateste" pelo setvidot conlpeLente,
dt:vivamente identificado. na noU fiscal apresentada e dellois de veritluada a t'Egularidade fiscal do
pJ'L=StldOr dOS SCI'VIVOS.

7.9. punido do alagamento. será etbEuada a l-t:tenção EribuLária. nü$ teírnüs da It:gislação alnliLávül.

7.9.1 . Quanto ao Imposto SLlbrc Serviços de Qualquer Natureza (iSSQN), sel-á obsrn'ano o
disposto lla Lei Comi)lemBnEat n' 1 1 ri, de 2r)í)3, e legislação municilnai allli(ável

7.9,2. 3. CONTA,A,T,A.T),:\ rcgu!.tlmcntc üptant p lü Sin pies Nation.t!, rios {ü]mos d] l.e{
Comi)letTit=nEai n' 1 23, de 2{10f), nãu soãerá a retenção tributái'ia quanto üos itttllnsEus E
conta'lbuiçõús Ltbimigidos pür aquele regime. No entanto. o pagamento llcatii condicionado à
apresentação dc comprovação por meio de documenLo ollcial de quç Ihz jus ao Irülamenlo
Eri buttiriü th'ç'.irecidü llrevisto na referida Lui Cümlllnnenmr.
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7.LO. A AdnlinisLração reduzirá (lo nionlanle a scr pago os valores coneslJtlnllerllcs às nluILas e.''ou
iitdcnizações devidas por })file da CONTR.41',4D.\

7.1a.l. O desconto de qualcluei valor no pagmuento devido ti CDNTjtAT./\.l)A seja precedido
de processo administrativo enl que s rá galantidtl o contraditório ü a amPlIa detksa, comi cls
rt:cursos E m=iüs que lhes sãü int=runtes.

7.1 1 E vedado a CONTA..\T,,\D*A [t'anstet-it a terceil-os os direitos ou ütéditos de ot-l'eiate$ do cotlUaLO

7.12. Nonliunt pagütll HLO seta elcLuüdo ao tolnücedor enclumILO üstiv=i pendenLe lle liquidação
quitlquet çll)rigaçãn tlnaílceira que Ihe vivei- sido imllnsta =Tn deLnnÊncia de in.ldilnl)IÊn il contrittual.

7.13 .No inLüresi;e da Adnxinist.feição podem ocoirei a antecipação de piiganlcnLo, sendo esLc eni duas
hilltbns s:

7.13.1. Poi meio de coiiesporadênciii co n a nLecipação dü execução da obrigação, propiciando
desc.nt.s l)ara a CONTRATAD \ (artigíl 4n, XTV, 'd'). Calculado :l taxa de í),5Vb (meio llni
Cento) ao mÊs. an 6o%n (Seis pOi' cento) ao anü. mediante aplicação da seguinte fóií)lula

T-('TX/ ] {){ )

365

D = 1 x N x '\:P. onde

l dito dçii alização Inanceita;
TX = Peia:=jltual da axa de dçst.unto;

D = Desconto pür atltccipaçàü;

N Núínerü de dias Erirre a d [a llre't'isto Índia o l]agamt:nto E a do efbLit'ü pagaiT] ntü anL=cil]adü

\'P Valor dlt pütrcüla it ser antecipada

'7.13.2.Nas LFnntJataçãcs intctnacionais. onde püdt:rá prcvalcccr disposição cspcçial 3 scr
ücoidadu entlc as pu'tes;

CI.AUSULAoITAVA DOliEAIUSTE/]iEVISAODEPlIEÇOS
8 Os FnlEçcn$ são fixos illeajusEávüis, eREcto nüs t;ilstls pTe\:istos no Del.tolo n' 7.892./

8. 1 .1 . Os preçrls registtados l)odetão set icvisttns enl decortêilcia de eventual redução dos preços
ptatictidüs nü mera;ado ou de t'nto quç eleve o custo dos senlços ou bons IBgistrados, cabendo ao
.3igãa gcrcncia(tor piamovcr as negociações junta aüs tbrncclHorcs, observadas as disposições
cuIHtidüS na dinea "tt" dfi incisa ll do captar do u't. 65 da Lei n' 8.666''93;

8. 1 . 2. Quando o preço i-cglstrad]] tolnu'-sc supciior ao picão platicadü no nlctcado por !motiva
super'cnirnte, o Órgão grtenuiadot uottvrlcalá os tbin c dotes pma la gociarem a redução dos
ptcços ios valores ptaEicados pelo mcícado.

CLAU5UL4NON4 PISE.\LIZ,4ÇAO E ACOh'lP.\NH .4hl UNTO

9.1. A CONTl{ \TANTO designará unl fiscal l)ara auoml)andar E uüittiülar it execução do uüntrato, a
tlua] seta real izudü cm LoLül observância ao contido no EdiLal e, ainda. tios regrmnenLos legais da Lei n'
B.b6G/95
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CLAUSUL=\ l)ECIM.$. -- S.f\.NCO ES

l o. l . O licitante/tlllTiet dnr que. cnn\'ficado dünü'.l dü llnlz. de vtilid.tdc de su:t lltt'llnsla, nãn assinEM Lt
Ata de Rt:gistlü dt: Pit=ços. deixar de ntíegar documentação exigida ii st Edital, aluest:fitar
docLnllenLação thlsa, ensqm o rcLiu-d.lniüüLo da execução {le seu objeLO, não nianLivet a pruposLa/lance,
thlhüt ou tlaLLdai lia execução da Ata/Conttüto, cünipotLat-BÇ de modo inid6nco, tivçt dútTataçãtl Thlsa
üu L;ümEtel- ftaudt: tlsual, garantido o direito à an)pla detbsa. ficará impedido dc iicitai e It: t;üntratal
cona u Uniàcl e seria descredenciütlo do SICAF, pólo pruu dc üté 5 (cinco) anos, sem piqLLiZO das
sanções prex istzls nt:ste Edital e na ,'\U dc Rcgistro lle Preços e das demais cominaçõcs legais.

[0.2. Pe]a inexecução ]oLü] ou pxcia] do couLiato a Adnlinisuiiçãú poderá, galanLidü = prévia de]êsa,
aplitiit- à CONTR.4T.ât),'\ üs sanções PICA:isUS no item 18 do Edital du I'regia n.'344/201 7 desta
n[stituição, Loi]] seus .\Hi;xcis;

CL.4USUL,4 nECTN:í:4 PRTNIEIR.4- D.4 ;4LTERAC;40 E RESCISÃO

A alteração deste cüHEídtü lloderá ot;on'er em cürls )malícia uom n arl. 1 2 dü Decrt=tü n' 7.892/'1 3

l l.l.l. Os conLraLos decollenLes do Sistema dL- RegisLro de Prt;ços [)odetào $er üllerados,
obbetvado o disflosto no urt. 65 (h Lçi n.' 8,óó6/'93;

1 1. ] .2. Em caso dc altciação contratual, o [ucsnlü será tnrinaÍizadü püi' inciü dc tcni]o aditivo, a
sçí assiltado pelas parlcs;

1 1 . 1 .3, Att]s quu não cntacrerizem ttlt--iaçã{) de cn]]r]ati] poderãll sel- tegisrtadns l)çlr simlll=s
aposulamentü. üspünsürldo a celebração de adttaítiento.

1 1.2 ,4 r scisão desce contrato pod rii s l

1 1.2. 1. 1)etnnlinada por üto ulliltltüial e escrito dü CONTRATANTE: nos casos ellulillErados
ittls incisos r a XTI do artigo 7g d:i Lei n' 8.(56{5/93, notiticaildo-se a CONTRATAR)A com
antecedência íníríima dt: 3{) 1.trinta) dias;

1 1 .2.2. ,Amigável, poi acordo entre as p itlcs, reduzido a lcrino, tlcsde que lida coilvrniênLia
IJat'a a CONTR .ATENTE;

1 1.=.3 . Judicial, nüs tcrínüs da legislação viguritu sühlu a nlatÉliH

1 1 .2.4. Dctcn-nlnudo por uto unilüteiül e escrito da CONTR qT.\NTE, caos casos enunciados
nos iu-ligas 1 9,20 L 21 Jü ])ccrcío n' 7.89].'13

11.3. .4 CONTRAT.ADA reconhece os diieitüs da CONTRATANTE eni caso de rescisão
:temi iisnliri\:a prevista nr} al't. 77 d21 Lei n' F.{lf fi, de 1 993, D teimo de rescisão, semeie quç pçssívcl,
será prcccditlo:

1 1 .3. 1 - Balanço dus eveTltos cuntraMais jú cuínpt'idc s ou patcialtnen te cutnpl'idos

] 1 .3.2. Relação dos pagumçntosjá üt'eruados e aütda devidos;

1 1.3.3. Indünizaç{5cs e multas

CI.AUSULAlIECINIASEGUNDA. l)AS DISPOSICOES GERAIS

1 2.] . E vütlado ctétuül ac.réscimus nos q\untitütivoi; fixados pclii aLa dc içgisLro de preços que dru
causa t: motivação a este termo de corirí'ato. inclusix E o aci'Éscimü dc que trata ü $1 1= do n't. úl5 da Lei
iP 8Lci n" 8.666/93.

1 2.2. As questões t; üs litígios oriundos do tIrE:sente contrato t= nãü ilirirnidos Eonst:ttsualm rlt serão
t-estllx.idos na Subseção Judiciária de Floiianópolis iScção .ludiciáril de Santa C:iti:u-ina) - Justiça
Fedütal.
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1].3. InLegiü FsLü T=itlio de Contrato o .hiexo 1, conLenlplado na página n' lü, tlu delallia i líBIa dos
produtos/materiais E quantitarix-os adcluiridos pela CONTA AT,\D q

12.4. A publicação iesunlida do instrumento de contrato ou de seus üdituJllentos nu Inaptensü Oficial,
blue é condição indispcnsá'L-el parzl suü etit;agia, sela providrnciada pela .'\dmin isttaçào.

E, lnür Esta'nn assim justas E acordadas, tInHam as pimt:s o pit:senti: instruilellto ein três vias de igual
leal ü tbnna. na ples=nça l $ Lcsleniluillas abaixo.

Florianúpolis. 19 dc maço dc 2018

cair N ap 'ilha
CPF: 342.374.379-.49:

Custava Tonel 13üssani
CPF: O 1 8.375.730 aO

Tcstçín incas

Nçlme cos Feliz
CPF: Ó51.553.680-4i

Nome
CPF



.4NEXOIDOTERNÍODECONTR;\TON."
/ PROCESSO N.' 23{)BÍ).{138522/2{1 1 7-93

Gt'upü/item l)escticão
Unid.

hledida Qtde.
Vnlüi'

Unitái'iu
(R$)

\rüloi'

Total

(R$)

 
20690 - C.\DElltA ESCRITORJO GIRATORIA

Espccillcaçãcs completas dü itcili constnn no
Anexo ITdü Edital.

C.\DE[R.4ESCRITORÍO GIRATOR1,4

UN

 
500.99 500.99

Total (RS) 500,99



©
SERVIÇOPÚBLICOFEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRO-REITORIA DEADMINISTRAÇÃO

Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC
Campus Universitário Reitor Jogo David Ferreira Limo Trindade

CEP: 88040-900 - Florianópolis SC
Telefone:(48) 3721 -9320 - Fax:(48) 3721 -8422

E-mail: dpc(@contato.ufsc.br

PORTARIA Ng 143/CCF/2018 DE 19 de Março de 2018
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no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria ne 1 005/GR/2016,

R ES OLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
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REBECA SILVA FERNANDES DE MOURA ANDRADE
Assistente Em Administração, CPF 00.959.208.976
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VIVIANE CRISTINA ULYSSEA
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Contratose Convênios
DPC/PROAD

Portari8 1005/2016/GR

Ulisses Irai ZMo


