
CONTRATO N' 285/2020

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC

Avenida Desembargador Vítor Lima. n' 222. 8o andar (Sala 802), Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade - Florianópolis/SC CEP 88.040-400

CNPJ/MF n' 83.899.526/0001 -82
E-mail: dpc.proad@contato.ufsc.br

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N"
285Z21}20, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATAR]NA E A ENIPRESA FLASH
SOLUÇÕES EM INIPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO, PRODUTOS E SERVIÇOS
EIRELI - ME

A. IJniversidade Federal de Santa C:atarina -- IJFSC, autarquia educacional
criada e integrada ao Ministério da Educação MIE(l: pela Lei n' 3.849, de 18
de dezembro de 1960, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 83.899.526/0001-82
com sede no Campus Universitário, baixo Trindade, nesta Capital, neste ato
representada pelo seu Pró-Reitor de Administração, Sr Jair Napoleão Filho,
CPF 342.374.379-49, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa
FLASH SOLUÇÕES EM IT\TPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
IPRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n'
22.934.158/0001-71 estabelecida à Alameda Lucy Rassi de Oliveira. n' 142 --
(1)uadra 160, Lote 14, Sala OI, bairro Setol- Faiçalville, no Município de
Goiâiaia, Estado de Golas, (:EP 74.350-720, doravante denominada
CONTRA.TODA, representada neste ato pelo Sr. Luciano 13orges Pacheco,
CPF n' 290.778.258-43, -armam o presente Termo de Contrato de Compra, de
acordo com o Processo UFS(: n' 23080.049359/2020-90 e em observância
às disposições da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n' l0.520, de
17 de julho de 2002 e na Lei n' 8.078, de 1990 - Clódigo de Defesa do
Consumidor, do Decreto n' 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato. decorrente do Pregão
Eletrânico (SRP) n' 57/2019 e Ata de Registro de Preços n' 08/2020 da
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para - UNTFESSPA (UASG
1 5871 8), oriundo do Processo UNTFESSPA n' 23479.0] 8865/2019-20,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciada
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE SIS-
TEMA FOTOVOLTAICO, INCLUINDO TODA A -MAO OBRA
ESPECIALIZAD.4 PAR.4 INSTALAÇÃO, TESTES E GARAN-
TIAS, BEM CiOM0 A AQUISIÇÃO DE EQUiPAIXiEiXXOS, PE-
ÇAS, ESTRUTURAS, MATERIAIS E FORNECIMENTO DE
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA JUNTO A CONCESSIONÁ-
RIA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER ÂS NECES-
SIDADES DA UFSC, condor-me especificações estabelecidas no Ter-
mo de Referência, anexo do Edital e quantitativos estabelecidos no

3litem

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identiülcado
no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcri-

].3. T)iscriminação do objeto

ITENI DESCRIÇ.ÃO/ ESPECIFICAÇÃO UNID Quant. VALOR UNIT.
(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)
]

Sistema de Microgeração
Distribuída dc Energia Fotovoltaico
Conectado à Rede (SFVCR) que
será instalado nos Campi da UFSC
O qual terá Potência de
aproximadamente 30kWp (30 000
Watts pico) com 86 placas
instaladas, com tensão nominal de
39,2 V (Volts) e corrente nominal
de 8,94 A (Amperes), por placas,
em corrente contínua. O SFVCR
sela dividido em dois lados, o lado
CC (Corrente Contínua) e o lado
CA (Corrente Altemada). No lado
CC haverá 6 con)untos, sendo 4
com 14 placas em série e 2 com 15
placas em série, no total serão 6
conjuntos de placas em paralelo
interligando-se ao inversor, de 30
kWp ou superior. ambos os
circuitos com cabo solar de 6mm2
Input 200-650V, Output 220 ou
380V (Neste caso o sistema deverá
fornecer autotransformador de
380 220V), com proteção CC
adequada via fusível e diquntor/
-roteção intema do inversor,

unidade 07 101.670,00 71 1.690,00



resultando em 86 placas solares
instaladas com potência máxima de
350 Watts pico, com eficiência de
desempenho médio relativo de
96,5%. confonne cálculo do Anexo
1. Cada circuito em série terá saída
de 588V (15 placas) e 431,2V (ll
placas) e 9A (aproximadamente ou
superior em caso de painéis de
maior potência individual). O lado
CA tem início quando os cabos
saem do Inversor, eln 380V, com 3
cabos de 16mm:(Fase), e 01 cabo de
]C)mm:(Tema), e passam pela string
box para proteção CA. Proteção
essa, que se dará por 01 disjuntor de
50A trifásico e 3 DPS 25](A
(dispositivo de proteção contra
surtos), após sair da string box, com
03 cabos de 16mm:(Fase), e 01
cabo de 10 mm2T, entrará na
autotransformador 40kVA
380 '220V. Após sair do
autotransformador com 3 cabos de
35mm:(Fase), e 01 cabo de
16mm:(Terra), os cabos seguem
para quadro de proteção eln corrente
alternada. Proteção essa, que se dará
através de 01 disjuntor de 100A
trifásico. Após passarem pelo
quadro de proteçào, os cabos em
rede trifásica seguem para o QGBT
(Quadro Geral de Baixa Tensão) do
Prédio, que será recebido também
por um diguntor de 100 A trifásico,
çom distância do inversor até o

QGBT de até 65 metros. A
instalação poderá ser feita em
cdiHicios de ] á 5 pavimentos. No
total, o sistema deverá produzir
minimamente ]25,36 kWh/dia em
condições da irradiação da região,
visto no anexo l.

2. CLÁUSULA SEGUNDA VIGÊNCIA

2. 1 O prazo de vigência deste Tempo de Contrato é aquele fixado no Termo
de Referência, com início na data de 29/12/2020 e encerramento
29/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, $1', da Lei n' 8.666, de
1993



3. CLÁUSULA TERCEIRA PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 711.690,00 (setecentos
e onze mil, seiscentos e noventa reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e in-
diretas decon'entes da execução contratual, inclusive tributos e/ou im-
postos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, Hlscais e comerci-
ais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto cla contratação.

4.

4. 1

CI.ÁUSUL,â QU.4RT.'{ - DOTA Ç.ÃO ORÇÁMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dota-
ção orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exer
cicio de 2020, classificação abaixo:

Gestão/Unidade: Departamento de Compras
Fonte: 8 1 009 1 5066
Programa de Trabalho: 123645013 15R30001
Natureza de Despesa: 44905230
Ptres: 1 69 1 46

5. CLÁUSULA QUINTA PÀG,4MENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encon
tram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA REAJUSTE

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo do Edital.

Z CLÁUSULA SÉTIMA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 . Será exigida a prestação de garantia na presente contratação. conforme
regras constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OI OBJETO

8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto sào aqdelas/previstas

#'
,/ '



no Tendo de Referência, anexo ao Edital

9. CLAÚSULÁ NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Re-
presentante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida
no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA OBRIGA ÇÕES DA CONTRA TENTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da (:oNTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

7/. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA SANÇÕESÁDMINISTRATIVÀS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato sào aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.

/2. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA RESCISÃO

12.] . O presente Termo de (:ontrato poderá ser rescindido

12.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações pre-
vistas nos incisos l a Xll e XVll do art. 78 da Lei n' 8.666, de
1 993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prquízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Re-
ferência, anexo ao Edital;

i2.i.z. Amigavelmente, nos termos do art. 79, incisa 11, da Lei n' 8.666,
de 1 993 .

12.2. Os casos dc rescisão contratual serão formalmente motivados, assegu
rando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONT.RATANTE em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguin
tes aspectos, conforme o caso:

i2.4.i. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

12 .4 .2 . Relação dos pagamentos já efetuados e ainda delidos



iz.4.3. Indenizações e multas

13. CLÁUSULADÉCIMA TERCEIRA VEDAÇÕES

13.1. E vedado à CIONTRATADA:

13.1.1

]. 3 .1 .2.

Caucionar ou utilizar este Termo de Clontrato para qualquer ope
ração financeira;

Interromper a execução contratual sob alegação de inadimple-
mento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA AL TERÁ ÇOES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65
da Lci n' 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitai, nas mesmas condições contra-
tuais, os acréscimos ou supressões que se dizerem necessários, até o li-
mite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

]4.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratan-
tes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato .

CLÁUSULA DÉCIMA QU]NTÁ DOS C.USOS OMISSOS.

15.1 Os casos onaissos serão decididos pela (:ONT-RATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei n' 8.666, de 1993, na Lei n' 10-520, de
2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos
e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n' 8.078,
de 1990 - (1:ódigo de Defesa do Consumidor - e nonnas e princípios ge-
rais dos contratos.

/ 6. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA PUBL ICAÇA O

]6.1. Incumbira à CONTRATANTE providenciar a publ cação deste instou



mento, por extrato, no Diário OHlcial da União, no prazo previsto na Lei
n' 8.666, de 1993.

17.1

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato será o da Justiça Federal de Florianópolis, Seção Ju-
diciária de Santa Catarina, com renúncia a qualquer outro, por mais pri-
vilegiado que seja.

Para ülrmeza e validade do pactuado, o
que, depois de lido e achado em ordem., vai as

presenlxbKTenno de Contrato,
;inadcf p\AoNcontraentes

Flora an óp611jãpn29=ãe " de 2ê tiiítSrn

'iãil= lúl;l;l;ieá6'ôlho
CPF: 342.374.379-49

(Pró-Reitor de Administração)

20202
<=. .

LxiEÍan\ lâdrges Pacheco
778.258-43CPF K

(Representante legal da Contratada)

TESTEMUNHAS

x... p.-d .êa«.i. .6 A.Á.
cx-e.. 0€,9. /3q. {.2C, . qo

Nome

CPF:


