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CONTRAmN'3?? ////

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A
tJNIVERSID.ADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A
EMPjiESA SI(ILL TEC COM E MANIITENCAO DE
INST DE MEDICÃO LIDA - EPP

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 CINPJ/'MF sob o n.'
83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário, BaiiTO Trindade, nesta Capital, representada
pelo Pró-Reitor de Administração, Jair Napoleão Filho, CPF n,' 342.374.379-49, doravante
denominada CONTRATANTE e a Entpresa SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE [NST DE
MEDICAO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n.' 67.718.783/0001-14, com sede na Rua São Serapião,
n' 6]4, baixo Vila Ré, São Paulo/SP - CEP 03.664-000, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. Emílio dos Santos Femandes, CPF n.' 013.493.348-63, fumam o
presente TEliMO de conüato, de acordo com o Processo n.' 23080.032455/2017-01 e Solicitação
l)igital 063080/2018, com sujeição às normas emanadas da Lei n.' 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Lei n' l0.520/02 e suas alterações posteriores, Lei n.' 9.784/99 e suas alterações, Deck'eto
n.' 5.450/05 e suas alterações, Decreto n.' 7.892/13 e suas alterações, e às disposições estabelecidas
no Edital de Pregão n.' 256/2017 e nas complementações a ele intcgtadas, aos ternos da proposta
vencedora e sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1 . 1 . Este contrato tem como objeto a aquisição de material permanente para atender o Campus de
JoinviHe da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, confomle quantidades, valores
unitários e totais estabelecidos neste instrumento, conforme ANEXO l.

] .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identiãcado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

CLAUSULASEGUND.4 DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DO OB.FETO

2.] . Os produtos/materiais deverão ser entregues no Campus Joinville da Universidade Federal de
Santa Catarina, localizado na Rua Dona Francisca, 8300, Bloco U, Zona Industrial Norte, CEP 89.219-
600, em Joinville/SC, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00
aS l/IJVV.

2.1.1. A Contratada deverá entrar en] contato com os responsáveis pelo recebimento, o Sr.
Francisco das Chagas Calixto ou Ângela Rovaris, através dos telefones (48) 3721 -7493/ (48)
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372 1-7366 ou pelo e-mail paüimâniojve@contato.ufsc.br, ou ainda com ouço, indicado na
solicitação de fornecimento para programar a entrega.

2.2. O prazo para entrega dos itens que compõem o objeto desta contratação é de 30 (trinta) dias
(úteis), contados do recebimento da solicitação pelo fornecedor.

2.3. O encaminhamento da solicitação de fomecimento poderá ser efetuado mediante o envio, pela
Administração, de correspondência eletrânica (e-mail) ao correio eletrânico da Contratada constante
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Registro de
Preços assinada pela Contratada. A conüímtação do envio da solicitação será agrida mediante o
recebimento de relatório de confirmação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema
administrador de e-maias da UFSC, independentemente do envio de confirmação de leitura e/ou
recebimento por parte da Contratada.

2.4. Eventuais pedidos de pronogação de prazo de fomecimento deverão ser encaminhados, via oficio,
para o endereço eletrânico patrímânio.jve@contato.ufsc.br, sendo obrigatória a menção ao item e ao
Pregão a que se refere 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 reconaendado pelo fabricante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA 'AGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do
instrumento, nos tempos do artigo 57 da Lci n' 8.666/93, sem possibilidade de prorrogação.

3.1. ] . As obrigações pertinentes à garantia contratual do obyeto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, permitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expirada a vigência contratual.

CLÁUSULA QUARTA - OB]UGAÇÕES DA CONTRATANTE
4. 1 . Acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento contratado, bem como realizar testes nos

bens fornecidos, atestar nas notas Hlscais/natura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu

4.2. Aplicar à Contmtada as sanções regulamentares e contratuais.
4.3. Prestar as infonnações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao objeto,

para a fiel execução do avançado.
4.4. Infomlar à Contratada, toda e qualquer inegularidade constatada na execução do objeto.
4.5. Atender, com relação aos produtos químicos controlados, caso constem neste Termo, na íntegra o

disposto na Lei 1 0.357/2001 , no Decreto n' 3.665/2000, no Decreto n' 4.262/2002, na Portaria n'
1 .274/2003, e demais normativas vigentes.

aceite

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.] . Fornecer à Contratante a quantidade dos produtos/materiais discriminada na respectiva
Autorização de Fomecimento, no prazo estabelecido no item 2.2 do presente Termo de Contrato.

5.2. Corrigir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Contratante c/ou a terceiros.

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

5.4. Manter, durante a execução do fomecimento cona-atado, as mesmas condições da habilitação.
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5.5. Colocar 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

!ta

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

5.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da enü'ega, os
motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, tarifas, metes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venllam a incidir na execução do contrato.

5.9. Não transferir a terceil-os, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
assumidas, nem subcontratar qualquer- das prestações a que está obrigada.

as obrigações

5.1 0. Responsabilizar-se para que as bens sejam, pref'erencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume passível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o amlazenamento

5. 1 1 . Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dos
materiais.

5.12. Assegurar-se de que os bens não contenham substâncias perigosas ein concenüação acima da
recomendada na diretiva RoHS(Restriction of Ceilain Hazardous Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalcnte (Cr(VI», cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
dtfeni[-po] ibromados(PBDEs).
5.13. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e
comprometer-se pela destinação cometa dos mesmas.
5.14. Quando da utilização de adesivos, que estes sejam à base de PVA e, quando não possível, de
baixa emissão de foimaldeídos.

5.15. Quando da utilização de revestimentos em PVC ou laminados de borda, soam utilizados
adesivos de cantata à base de solventes não-agressivos
5. 1 6. Caso constem Produtos Químicos Consolados neste Termo de Conuato, a empresa fornecedora
deverá atendem- na íntegra ao disposto na Lei l0.357/2001, no Decreto n' 3.665/2000, no Decreto n'
4.262/2002, na Portaria n' 1 .274/2003, e demais nomlativas vigentes.

CLAUSULASEXTA-GARANTIA

6.] . O prazo dc garantia mínima será de ]2 (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 do Tento de Referência, consiste
na prestação, pela Conüatada, 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 a responsabilidade
civil do fomeccdor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades cola as
espcciüicações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se a UFSC as faculdades
previstas no art. 18 da Lei n' 8.078/1 990.
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6.4. Caso, por qualquer razão, não possa sa' processado o recebimento definitivo no momento da
entrega, o objeto licitada será recebido provisoriamente para posterior veriülcação de sua
conformidade com as especificações constmltes da Nota de Empenho e do respectivo documento
fiscal

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7. 1 . O valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo objeto do presente contrato é de R$28.992,90
(vinte e oito mil novecentos e noventa e dois reais e noventa centavos).

7.2. A CONTRATANTE realizará o pagamento eln confomlidade com as condições previstas no
Editall

7.3. Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente contrato correrão à conta do
Orçamento Geral da CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 12364208020RK0042; PTRES
108366; Natureza de Despesa 44905204; e Fonte 8250262460.

7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados em conformidade com a Lei n' 8.666/1993 e
conforme disponibilidade de recursos financeiros, pelo Departamento de Colltabilidade 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 ll do art. 24, da Lei n' 8.666/1993, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da apresentação da nota fiscal/natura.

7.5. O pagamento será etêtuado pelo DCF no prazo máximo de 30 (mula) dias, a contar do
recebimento dos materiais/prestação dos serviços e, assim como, da entrega da nota fiscal/natura
devidamente atestada, a qual deverás

7.5. 1 . Ser emitida conforme as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2 (duas) vias ou
mais. com mesma razão social e número de inscHção no CNPJ/MF infomiados para a
habilitação e ofmecimento da proposta de preços, bem como deverá conter 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 registro, como lido
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver'-

7.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provaçados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fmá
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
das seguintes fórmulas:

[-(TX/] OO)
365

EM = 1 x N x VP, onde

T = Índice de atualização financeira;

Percentual da taxa de juros de mora anual

EM - Encargos moratóríos;
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N - Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do ef'etivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

7.fi. 1 . Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos pnr atraso, os autos devem
ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade
superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identinlcação 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 efetuado o "ateste" pelo serüdor competente,
devidamente identiHlcado, na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do
prestadordosserviços.

7.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção üibutária, nos tempos da legislação aplicável

7.9.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será obsewado o
disposto na Lei Complementa n' 1 1 6, de 2003, e legislação tnunicipal aplicável

7.9.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n' 123, de 2006, não soíterá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
Uibutário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
indcnizações devidas por parte da CONTRATADA.

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 ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes são inerentes.

7.11. E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato

7.12. Nenhum pagamento será efetuado ao famecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que Ihe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual.

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

7. 13. 1 . Por meio de conespondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando
descontos para a CONTRATADA (artigo 40, XIV, 'd'). Calculado à taxa de 0,5% (meio poi
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fómlula:

i-('m/i oo
365

D = 1 x N x VP. onde

l = Índice de antalização financeira

TX = Percentual da taxa de desconto;

D - Desconto por antecipação;

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

VP = Valor da parcela a ser antecipada.

N
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7.13 .2.Nas contratações internacionais,
acordada entre as partes;

onde poderá pi'evalecer disposição especial a ser

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS
Os preços são nuas e irreajustáveis, 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
praticados no mercado ou de tàto 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 art. 65 da Lei n' 8.666/93;

8.1 .2. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores pa!'a negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

8.1

CLAUSULANONA FTSCALTZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
9. 1 . A CONTRATANTE designará um fiscal para acompalüar e controlar a execução do cana'ato, a
qual sela iea]izada em total obseivãncia ao contido no Edita] e, ainda, aos tegramentos legais da Lei n'
8.666/936

CI.AUSUI.A DECIMA - SANÇOES
1 0. 1 . 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 neste Edital, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta/lance,
{alhai ou fiaudar na execução da Ata/Contrato, çomportm-se de modo inidâneo, fizer declaração falsa
ou cometer ftaudc fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar
com a União e será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 5(cinco) anos, sem prquízo das
sanções previstas no Edital, na Ata de Registro de Pi'aços e nas demais cominações legais.

1 0.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Adnlinistiação poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no item ] 8 do Ediía] do Pregão n.' 256/2017 desta
instituição, com seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO
1 1 . 1 . A alteração deste cona-ato poderá ocorrer em consonância com o art. 1 2 do Decreto n' 7.892/13

[1.1.]. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,
observado o disposto no ait. 65 da Lei n.' 8.666/93;

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

11.1.3. Ates que leão caracterizam altel-ação de contrato poderão ser regisü-ados por simples
apostilamento, dispensando a celebração de aditamento.

1 1 .2. A rescisão deste contrato poderá ser

1 1.2.1. Detemunada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos T a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666/93, natiflcando-se a CONTRATADA com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
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1 1 .2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência
paraaCONTRATANTE;

1 1 .2.3. Judicia], nos termos da legislação vigente sobre a matérias

l i .2.4. Detenmnado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos artigos 1 9,20 e 21 do Decreto n' 7.892/13.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTjiATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Leí n' 8.666, de 1 993. O termo de rescisão, sempre que possível,
será precedido:

] ] .3. 1 . Balanço dos eventos contratuaisjá cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1 1 .3.2. Relação dos pagamentosjá ektuados e ainda devidos;

1 1 .3.3. Indenizações e multas

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERIHS
12.] . E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços que deu
causa e motivação a este tempo de colatrato, inclusive o aclréscimo de que trata o $ 11 do aít. 65 da Lei
n: 8Lei n' 8.666/93.

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente contrato e não dinmidos consensualmente serão
resolvidos na Subseção Judiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa Catarína) - Justiça
cedera le

12.3. Íntegra este Temia de Conüato o Anexo 1, contemplado nas páginas n' 8 a 1 1, que detalha a lista
dos produtos/materiais e quantitativos adquiridos pela CONTRAT.A.DA.

1 2.4. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na Tmprensa Ofícia],
que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração.

E, por estarena assimjustas e acordadas, üumain as paitcs o presente instrumento em três vias de igual
teor e fonna, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis, 18 de setembro de 201 8

áos

os Femand
013.493

Jair Napoleão Filllo
CPF: 342.374.379-49

a$é Fern

RG:44.340 432 .06369.579CPF

CPF: CPF:
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J\NEXO l DO TERMO DE CONTRATO N.' / PROCESSO N.' 23080.032455/2017-0]

8

Grupo/Item Descrição
Unid.

Mledida Qtde.
Valor

Unitário
(R$)

Valor
Total (R$)

0021 24970 - MICRODUROMETRO DIGITAL
Características Mínimas: - Ensaios pelo método
Viçkers; - Medição nas forças: HV0.01, 0.025,
0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1; - Sistema dc medição
óptico com no mínimo duas possibilidades de
aumento: a. maior aumento vm'bando entre
1 00X e] 50X; b.maior aumento variando entre
400X e 600X; - Possibilidade de conexão de
cama'a digital, para aquisição de imagens; -
Aplicação da fol-ça de ensaio automática,
penetração e recohimento do apalpador
automáticos: - Cálculo automático do valor de
dureza, exibido em tela digital, após a indicação
pelo operador de duas diagonais; - Faixa de
medição não inferior à faixa de 5 a 2500 }TV; -
Tempo de aplicação da carga regulável entre 5 e
6G segundos. ou faixa superior; - Passagem sob
o penetrador não inferior a 65 mm; - Mesa dc
coordenadas para apoio das amosüas medindo
no mínimo 100 x 100 mm, com acessórios para
peças planas e cilíndricas; - Acessórios: a.
Padrão de dureza Vickers(no mínimo 2 padrões
para diferentes faixas de dureza); b. Fusíveis
sobressalentes(sç houver necessidade); ç.
Ponteiro Vickers sobressalente; d. Manuais de
operação e nunutenção; - Incluso custos de
6'ete, segwo e demais encargos para
recebimento do equipamento no campus da
UFSC de Blumenau.
MICRODUROMETRO DIGITAL  

l 28.992,90 28.992.90

Total (R$) 28.992,90
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRó-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 Ne 344/CCF/201 8 DE 1 8 de Setembro de 2018

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

R ES OLVE
f

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa SKILL-TEC COM MANUT
INSTRUM.MEDIÇÃO LTD - Processo ng 23080.032455/2017-01 - Contrato ng 00344/2018.

ÂNGELAANGELONIROVARIS
Assistente Em Administração, CPF 00.788.1 91 .993
CAMPUS DE JOINVILLE / JOI (JOI)

FRANCISCO .DAS CHAGAS CALIXTO JUNIOR
Assistente Em Administração, CPF 431 0861 0325
CAMPUS DE JOINVILLE / JOI (JOI)

Ü-à-?b
Ulisses Irai Zilio

Diretor Departamento de Projetos
Contratose Convênios

DPC/PROAD
Po rtaria 1005/2016/GR


