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TERMO DE CONTRATO QUE CELEBI<AM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A
EMPRESA ALLERBEST COM. DE IPKOD. P/LAB.
LTDA.

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), autarquia 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 Universitário, Bairro Trindade, nesta Capital, representada
pelo Pró-Reitor de Administração em exercício, Rodrigo Valverde da Silva, CPF d? 005.293.409-84,
doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS
PARA LABORATORIO LTDA, inscrita no CNPJ n.' 81.203.838/001-84, com sede na Rua Acne
Frank, n' 5121, bairro Boqueirão, CEP 81.730-010, Curitiba/PR, doravEhte denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Alfredo Bento de Araujo Neto, CPF n.' 00 1 .3 1 5.768-
01, firmam o presente TERMO de contrato, de acordo com o Processo H.o 23080.022759/2018-33 e

Solicitação Digital n' 054052/2018, com sujeição às normas emanadas da Lei nj' 8.666/93 e suas
alterações posteriores, Lei n' l0.520/02 e suas alterações posteriores, Lei n.ü 9.784/99 e suas
alterações, Decreto n.' 5.450/05 e suas alterações, Decreto n.' 7.892/13 e suaji alterações, e às
disposições estabelecidas no Edital de Pregão n.'155/2018 -- ARP 350lr155/2018 e nas

complementações a ele integradas, aos termos da proposta vencedora e sob as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA P]UMEIRA - OBJETO
1.1. Este contrato tem como objeto a aquisição de bancadas para laboratórios do curso de
Engenharia de Controle e Automação do Campus Blumcnau (BNU) da Universidade Federal de
Santa Catarina - UFSC, confomle quantidades, valores unitários e totais estabelecidos neste
instrumento, conforme ANEXO l.

1 .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâdlbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

CLAUSULASEGUNDA DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

2. 1. Os produtos/materiais deverão ser entregues na Sede Acadêmica do Campus de Blumenau da
Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na Rua João Pessoa, 2750, Bairro Velha,
Blumenau/SC, CEP 89036-256, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das Q8h00 às 12h00 e
das 14h00 às 17h00, como também na $çgç 4çlHjnj$!!!!j\a 4o ÇamDy$ gÇ Blp ç !y, situada na
Rua Jogo Pessoa, 2514, Bairro Velha, CEP 89036-004, Blumenau, SC, cm horário comercial, de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
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2.1.1. A Contratada deverá entrar em contato com o responsável pelo receblhento indicado na
solicitação de fornecimento para programar a entrega.

2.2. O prazo para entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de 1lo (noventa) dias,
contados do recebimento da solicitação pelo fomecedor. 1 1 ' ' '"'-' -'"'

2.4. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de fomecimento deverão ser encaminhados. via oficio
para o endereço eletrânico compras.blumenau(@contato.ufsc.br, sendo obrigatória a Isenção ao item e
ao Pregão a que serefere o pedido.

2.5. No caso de produtos/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 datalda assinaüira do
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de pronbgação. ''

3.1.1 . As obrigações pertinentes à garantia contratual do objeto, previstas na cbusuia sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, pennitindo ekFntuat aplicação
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expirada a vigência contratual.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTjiATANTE
4.1 . Acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento contratado, bem como rdatizar testes nos
bens fomecidos, atestar nas notas fiscais/natura a efetiva entrega do objeto contratado b o seu aceite.
4.2. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais

4.3. Prestar as infomlações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, perti4çntes ao objeto,
para aflelexecução do avençado

4.4. Informar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do +Heto.

CLÁUSULA QuiNTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Fomecer à Contratante a quantidade dos produtos/materiais discriminad:l na respectiva
Autorização de Fomecimento, no prazo estabelecido no item 2.2 do presente Termo d(l (ontrato.

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

5.3. Atender prontamente às exigências da Contratante inerentes ao objeto do fornecimento

5.4. Manter, durante a execução do fornecimento contratado, as mesmas condições da jiabiiitação.
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5.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a dita da entrega os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprlJvação '"" ' v"

li;:Xle$ÍRX$HHF"* "':::;:.::=:;:' ;: :F:ml.n:
:;=.::=ã=:,=:===.:.===i.='.=';1:=.:=;LJ= '="«-a'"' ' "'ql., « .'-:g,,'«
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5 1 1 . Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dosmateriais

5.12. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do iocbi de entrega e
comprometer-se pela destinação carreta dos mesmos

5.13. Quando da utilização de adesivos, que estes sejam à base de PVA e, quand(l não possível, de
baixa emissão de formaldeídos;

5.]4. Quando da utilização de revestimentos em pvc ou laminados de borda,l soam utilizados
adesivos de contato à base de solventes não-agressivos.

CLÁUSULASEXTA-GARANTIA

6.i. O prazo de garantia mínima será de 12 (doze) meses ou a fornecida pelo íabrjcante, 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 Temo de Referência.
consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n' 8.078/1990 e suas

posteriores alterações Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos à
Contratada no Edital e seus Anexos

6.3. o aceite/aprovação do(s) produto(s)/material(is) pelo órgão licitante não exclui ajresponsabiiidade
civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disJJridades com as
especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a UFSd as faculdades
previstas no art. 1 8 da Lei n' 8.078/1990

6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento deHnitivo Ino momento da
entrega, o objeto limitado será recebido provisoriamente para posterior verificação de sua
conformidade com as especiülcações constantes da Nota de Empenho e do respej;tivo documento
fiscal.

6.5. O produto/material que for entregue fora das condições estipuladas no Edital anão será aceito.

devendo ser substituído no prazo de até 5 (cinco) dias (úteis), sendo o ónus decorrente da substituiçqk)
de responsabilidade da Contratada. ll h

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
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7. 1 . O valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo obleto do presente contrata) é de RS 53 649 98
(cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e oito cena;l;lts). u-vT',/u

Edi7.2 A CONTRATANTE realizará o pagamento em conformidade com as con(lições previstas no

$:1:E T 1l HXB==.==;=":;::sa®:,s;'s;ii
aHu==n== «=u ;::::::ü =.=untT=::4$: :'gíl==:,:

iH::1=2:=nê==E: :/:::! ll :uu:
7.5. O pagamento será efetuado pelo DCF no prazo máximo de 30 (trinta) aias a contar do
recebimento dos materiais/prestação dos serviços e, assim como, da entrega dajhota Hlscal/natura
devidamente atestada, a qual deverá:

7.5.i . Ser emitida consome as previsões legais e regulamentares vigentes, eb 2 (duas) vias ou
mais, com mesma razão social e número de inscrição no CNPJ/MF informados para a
habilitação e oferecimento da proposta de preços, bem como deverá contar todos os dados
necessários à perfeita compreensão do documento

7.5.2. Conter registro da data de sua apresentação/recebimento e do servidor responsável por
este em todas as suas vias, assim como, em mecanismo complementar de rebistro, como livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver.

7.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exdiusivamente pela
Administração: o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e su:l apuraçao se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os li;Es de mora serão
calculadas ã taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, nt&diante aplicação
das seguintes formulas:

l

365

EM = 1 x N x VP, onde

l = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo parti mento;
VP = Valor da parcela em atraso.

7.6.1 . Na hipótese de pagamento de juros de mora c demais encargos por atraso, os autos devem
ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciaçjío da autoridade
superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não Galé de apuração de
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ónus a quem deÜ causa. ' h

7.7. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida & ordem bancária q
(OB) para pagamento. ll t'
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7.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária, nos termos da legisltlção aplicável.

7:9.1. Quanto .ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)] será observado o
disposto na Lei Complementar n' 1 16, de 2003, e legislação municipal aplicá+bl. "' '

:
7.]0. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores corresnondenll's às multas e/au
indenizações devidas por parte da CONTRATADA. ' ' ' ' ''''"'--lT» '-'u- v'vu

7. 10. 1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRATADA será precedido
de processo administrativo em que será garantido o contraditório e a amjlÍá defesa, com os
recursos e meios que lhes são inerentes

7. 1 1 . É vedado a CONTRATADA transfere' a terceiros os direitos ou créditos decod(antes do contrato.

7.12. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto estiver pendelke de liquidação
qualquer obrigação financeira que Ihe tiver sido imposta em deconência de inadimplHncia contratual.

7.13.No interesse da Administração poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sdpdo este em duas
hipóteses:

li$H::mnm'm;\U:lU gH@:lz::
i-nx/ i {lÍ!

365

D - l x N x VP, onde

l = Índice de anual ização Êtnanceira;

TX = Percentual da taxa de desconto;

D = Desconto por antecipação;
N

Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paKamedjo antecipado;

VP = Valor da parcela a ser antecipada.

7.13.2.Nas contratações intemacionais, onde poderá prevalecer disposição l especial a ser
acordada entre as partes;

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS
os preços são eixos e irreajustáveis, excito nos casos previstos no Decreto n' 7.8d2/13 :

8. 1 . 1 . Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual rejhção dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrjlhos, cabendo ao

8.1
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orgao gerenciador promoverias inligociaçõçls Junto aos Lei n' 8.õõÕ/93:servjjas as disposições

CLÁusuLA NONA - Flsc/ILlzAÇÃo E AcompAsnAmENho
9.1 . A CONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar e controlar a exectlção do contrato. a

qual será realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos regrame;jjs legais da Lei n'

CI,ÁUSUI.A DÉCIMA - SANÇÕES

lO. l. O licitante/fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua propllsta, não assinar a
Ata de Kegistm de Preços, deixar de entregar documentação exigida neste'lldita], apresentar
documentação.falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiveFla propost#lance,
ralhar ou traudar na execução da Ata/Contrato, comportar-se de modo inidõneo, Hiz(ljl declaração falsa
ou cometer Ê'aude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, âlcará impedido de licitar e 'de contratar
com a União e será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,jjiem prquizo das
sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços e das demais cominaçõek legais

10 2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garanti(& a prévia defesa,
aplicar a CONTRATADA as sanções previstas no item 18 do Edital do Pregão ilo155/2018 desta
instituição, com seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO E KESCiJÃO
A alteração deste contrato poderá ocorrer em consonância com o art. 12 do Decreto n' 7.892/1 3:

ll.l.l. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços pode&o ser alterados.
observadoodispostonoart. 65daLein.'8.666/93; ' ' ll ''''

l l. l

1 1 . 1 .2. Em caso de alteração contratual, o mesmo será formalizado por meio (k termo aditivo. a
ser assinado pelas partes;

1 1.1.3. Atos que não caracterizam alteração de contrato poderão ser registredos por simples
apostilamento, dispensando a celebração de aditamento. ' ll ' '

11.2 A rescisão deste contrato poderá ser:

1 1 .2. 1 . Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos T a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

1 1.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que hÜa conveniencia
paraa CONTRATANTE; ' lr

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

1 1.2.4. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos elos enumerados
nos artigos 19,20 e 21 do Decreto n' 7.892/13.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em cíl:lo de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1 993. O tempo de rescisão, semj+e que possível,
será precedido:
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1 1 .3. 1 . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1 1 .3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

1 1 .3.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GEl#AIS
12.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registrol de preços que deu
causa e motivação a este termo de contrato, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1g do art. 65 da Lei
n1 8Lei n' 8.666/93.

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

12.3. Integra este Temia de Contrato o Anexo 1, contemplado nas página n' 8, qual detalha a lista dos
produtos/materiais e quantitativos adquiridos pela CONTRATADA.

12.4. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos da Imprensa Oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração.

E, por estarem assim justas e acordadas, ülrmam as partes o presente instrumento ejm três vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

X
b

Florianópolis, 15 de agosto de.ê92ê;lgO il'ÜZzBFue da SÍZi7a
Ró"altar ü âüüiüõçh m exerdck

24.,/ ,z '22""'"''
Rodrigo Valverde da Salva

CPF: 005.293 .409-84
Alfredo Bento #.Á\lauto Neto

CPF: OOt#tÀiZÉIS-OI

X
Testemunhas

CPF: 951.5@.68

/L«./\ / ll .. .
No í;Ú C, Í êJ(C; bÇ:, Z.L., i ê, '&Knqn
CPF: OQ 4/4 ':1 'll q cl 'q- 7')049



ANEXOI

Grupo/Item Descrição
Uüid.

M.edida Qtde. B Total
(R$)

0003 150443-BANCADAPARALABORATÕRIO

SISTEMA DIDATICO PARA ESTUDO DE
ELETROTECNICA E ACIONAMENTOS.
ESPECIFICAÇÕES TECNICAS COMPLETAS
CONFORME ANEXO ll DO EDITAL.

BANCADAPARALABORATORIO    
26.824.99 53.649,98

Total (RS) 53.649.98



®
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PORTARIA NQ 295/CCF/2018 DE 15 de Agosto de 2018

O(A) Diretar(a) do Departamento de Projetos, Contratos e Convênios
no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria ne 1 005/GR/201 6,

RES OLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e ac4jnpanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa ALLERBEST COM. DE PROD. p/LÀB. LTDA
Processo ne 23080.022759/201 8-33 - Contrato Re 00295/201 8.

DANIELMARTINSLIMA
Professor Magistério Suf5erior, CPF 05.955.273.61 1
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS / tjE/CBLU(DE/CBLU)

TIAGO DAVICURIBUSARELLO
Professor Magistério Superior, CPF 31 995009865
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS / DE/CBLU(DE/CBLU)

Guilherme Fortkümp da Sllveira
Diretor do Departamento dé Projetos
Contratos e Convênios em exercício

DPC/PROAD
Portaria n' 2601/2016/GR


