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CONTRA10NO. '6 /

UFSC/PROAD/DPC/CCF ]:fTl:P tT CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A

ENCDH / StAFf Ng e'K '; ' q,.. i.., EMPRESA SERRA MOBn.E INDUSTRIA E COMERCIO

A Uúversidade Federal de Santa Catarina(UFSC), autarquia educacional criada e integrada ao
Ministério da Educação (MEC) pela Lei n.' 3.849, de 18/]2/1960, insciiU no CNPJ/MF sob o n.'
83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário, Baixo Trindade, nesta Capital, representada
pelo Pró-Reitor de Adminisüação, Jair Napoleào Filho, CPF n.' 342.374.379-49, doravante
denominada CONTjiATANTE e a Empresa SERRA MOBILE INDUST]UA E COMERCIO
LIDA- EPP, inscrita no CNPJ n.' 07.875.146/0001-20, com sede na Rua Nelson Damas de Oliveira.
n' 77, Caxias do Sul/RS, CEP 09.507-445, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Gustavo Tonet Bassaú, CPF n.' 018,375.730-00, firmam o presente TEliMO de
contrato, de acordo com o Processo n.' 23080.038522/2017-93 e Solicitação Digital n" 076347/2018.
com sujeição às nomlas 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, Decreto n.' 5.450/05 e suas alterações,
Decreto n.' 7.892/]3 e suas alterações, e às disposições estabe]ccidas no Edital de Pregão D.a
344/2(1]7 e nas complementações a ele integradas, aos termos da proposta vencedora e sob as
seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULAPRlbIEIRA-OB.FETO
1.1 . Este conüato tem como objeto a aquisição de mobiliário corporativo para atender a todas as
unidades da Universidade Federal de Santa Catarina -- UFSC e Campi vinculados, confonne
quantidades, valores unitários e totais e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme ANEXO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
2. 1 . Os mobiliários deverão scr entregues e instalados nos seguintes locais:

2. 1 . ] . Universidade Federal de Santa CataHna, no Campus Universitário João David Ferreiro
Lama, Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outro ]oca] definido na
solicitação de fornecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00
edas14h00 às17h00.
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2. 1 .2. Campus de Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na

.l;;l='.==*.: ::;4, Bairro Jardim das Avenidas,
, de segue.ida a sexta-feira das 08h00 às

2.1 .3. Campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na Rua
Jogo Pessoa, 2750, Baixo Velha, Blumenau/SC, CEP 89036-256, em horário comercial. de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17hoO. "' -''

2.1 .4. Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na
Rodovia Ulysses Gaboardi, Km 3, Caixa Postal 101, CEP 89520-000, em horário comercial
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

de

2. 1 .5. Campus de Joinville da Universidade Fedeml dc Santa Catarina, localizado na Rua Dr
Jogo Colin, 2700, Bairro Santo Antõnio, Joinville/SC, CEP 8921 8-035, em horário comercial.
de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12hOQ e das 14h00 às 1 7h00. ' ----'

2.2. A Contratada deverá entrar em cantata com o
solicitação de fornecimento para programar a entrega.

responsável pelo recebimento indicado na

2.3. O prazo para entrega dos itens que compõem o objeto desta lícita'"ão é de 30 rtr:
contados do recebimento da solicitação pelo fomecedor. ''-'-- ' -- uu \" "-'aJ u-:'s,

2.5. Evenmais pedidos de prorrogação de prazo de fomecimento deverão ser encaminhados, via ofício
para os endereços elcü'ânimos EâblâDê:dp@ufsc. br e ag!@Égnlalg:U&ç:b! , sendo obrigatória a
menção ao item e ao Pregão a que se refere o pedido.

e aai

CLÁUSULATERCEIRA-DAVIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do
instrumento, nos [emlos 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 na cláusula sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, pennitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de descumpriniento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expirada a vigência contratual. '

CLÁUSULA QU.í\RTA - OBRIGAÇÕES DA C0:\TRAT,ANTE

4. 1 . Acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento contratado, bem como realizar' !estes nos
bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/natura a efetiva entrega do objeto conüatado e o seu
aceite

4.2. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.
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Prestar as infomções e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao obUeto,
para a fiel execução do avançado. ' ' '' -- -''-'-'

4.4. Infomlar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto

anil::lE2EUU ;: 11i:::: : i)i21àHI
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTltAT.ADA

5.] . Fomecer à Contratante a quantidade dos produtos/materiais discriminada na respectiva
Autorização de Fomecímento, no prazo estabelecido no item 2.3 do presente Tempo de Contrato.

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

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

5.4. Manter, durante a execução do fornecimento contratado, as mesmas condições da habilitação

dos m-' -à disposição da Conüatante todos os meios necessários para comprovação da qualidade
Edital s, pennltmao a venlicação de sua confomndade com as especificações e exigências do

ããHl} E:: :'=':=:='=!iÍl=u.=f':mt
5.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

;=====nl:=m=«..«.-1 :;:::n r;n=:.u
5.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obriaapões
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada -''t,-vvv-

iiB H LIEãiBüE :u'i:s ::m
materiais.ponsabilizar-se pelo üansporte, acondicionamento e entrega, inclusive descanegamento dos

5.12. Contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de

: :=.==u!'=':i'=3.:=:T=,= :.= j:.{'?l11:1:
5.13. Assegurar-se dc que os bens não conteiüam substâncias perigosas en] concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS(Rega.iction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI», cádmio (Cd), bi6enil-polibromados (PBBs), éteres
dihnil-políbromados(PoDEs). ' * ''

5.14. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e
comprometer-se pela declinação carreta dos mesmos

5.15. Quando da utilização de adesivos, que estes soam à base de PVA e, quando não possível, de
baixa emissão de fonnaldeídos

5.]6. Quando da utilização de revestimentos em PVC ou laminados de borda, soam utilizados
adesivos de contado à base de solventes não-agressivos
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5.1 7. Fornecer produto com os principais componentes identificados um a um para facilitar futuras
teciclagcns;

$WHü$1B$;1:Hli l lll
Corantes

Estrutura número C.l. {Cb/or
/adhx ou indicelnternacionalde

Corantes)
C.{. 6 1 505

c.r. 62 500
C.1. 63 305

CAS tChemi,ca! Abs#acts
Sente)N'

C.T. Disperso Blue 3
C.l. Díspel-se Blue 7
C.l. l)isperse Blue 26
C.l. Dispense Blue 35

C.l. Dispense Blue 1 02
C.l. Disperso Blue 106
C.l. Disperso Blue 124
C.l. Dispense Bíown l
C.l. Dispense Orange l
C.l. Dispense Orange 3

C 1. Dispense Orange 37
C.l. Dispense Orange 76
C.l. Dispense Red ]
C.l. Dispense Red l l

C.l. Dispense Red 17
C.l. Disperso YeJlow ]
C.l. Dispense Yellow 9
C.l. Dispense Yellou, 39
C.l. Disperso Yellow 49

247545-8
3 17946-9

12222-75-2

12222-97-8
12223-a1-7
61951-51-7

23355-64-8

2581-69-3
73040-5

C.1. 1 ] 080
C.T. 1 ] 005

C.1.11132
c.1.11 110
C.1.62
c.l.ll
c.l.lO
c.l.lO

015
210
345

375

2872-52-8

287248-2
3179-89-3
119-15-3
6373-73-5

5.20. Quando da utilização de tecidos para a fabricação das cadeiras, não devem ser utilizam
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l 4-aminodifênilo     l diaminodifenilmpt,.. l (838-88-0)
l Beruiliii; '' (92-87-5)     l /llf\ '71 0\

4-ciÓã-i-tola dana (95-69-2}     \ l 'bv- / l -oJ

2.h (91-59-8)     L l v 1 -0 u-'tJ
fila c i\

0-aminoazotolueno (97-53-3)     \ 1 .) z'u - l J

2-amino-.4-útrotolueno (99-55-8)     t-'-''-/-J""tJ

p-cloroanijina (10647-8)     L-? -J -ov- / J

2,4-diamiÚoanisoi (615-054)   'i;;;ÍãiG;RÉ=;=.4-aminoaznbenzenn  
4,4'-diaminoauemimetano (101-77-9)   o-anisidina  
3 ,3 ' -dia i;l:i;i;êi;liiiiia (91 -94-1 )      
3 ,3 ' -dimetoxibenzidina (1 } 9-90-4)     L./J'uu'xJ l

3 ,3 ' -dimetilbenzidina (] 19-93-7)      



CLÁUSULASEXTA-GAR.4NTIA

6. 1 . O prazo de garantia mínima será de

6.1.1 !!Ê]U(!!g);.]Z,..2$: 60 (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante, a que fbr
maior. Não havendo indicação expressa, será considerado caído tal

6.1.2. eses) meses ou a fornecida pelo fabricante. a
que foi' maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal.

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 deste Tempo de
Referência, consiste na pl'estação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n'
8.078/1 990 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 fomecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)
ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente aarantiüdo-
se a UFSC 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 definitivo no momento
da entrega, o objeto licitada será recebido pro'dsoriamente pua posterior verificação de sua
confoinlidade caiu as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivodocumento fiscal. ' ' ' '' '"'

6.5. O produto/material que for entregue tola das condições estipuladas no Edital nào 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

(quinhentos reais e noventa e noa CONTvosTADA pelo objeto do presente contrato é de R$ 500,99

7.2. A CONTRATANTE realizará o pagamento em conformidade com as condições previstas no

SÜ=B)l:HS=$1E$8=.H='íuü;: ãsé;'nu;

3$:;EB::XSEF=::::r:= =;===t T=:à:=;:':'::=à:
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=Únu '=:=:,.sEUs,=:.:=.ç=;=:« ,':,;!.=!3,'=,?.==;=.=

u:nS== ::lHlr=HBB:U
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l

365

EM = 1 x N x VP, onde:

1= Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa dejuros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

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

7.7 Será consamrado. como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária

7.8. O Pente enntificad- e será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor competente,
prestador dos serviços nota nscai apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do

7.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária, nos termos da legislação aplicável

7.9. 1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar n' 1 1 6, de 2003, e legislação municipal aplicável.

:
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7 10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
indenizações devidas por parte da CONTRATADA

7. 10.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRAT.ADA será precedido
de processo administrativo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os
recursos e meios que hes são inerentes

7. ll . É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

/.iz. Nclüum pagamento será efetuado ao tbrnecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação ânanceira que Ihe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual.

7113 No interesse da Administração poderá ocorrer a antecipação de pagamento, senda este em duas
hipóteses:

7.13. 1 . Por meio de correspondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando
descontos para a CONTRAT.ADA (artigo 40, XIV, 'd'). Calculado à taxa de 0,5% (meio por
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fómiula:~'' '- '

1-(TX/100

365

D = 1 x N x VP, onde

1 = hdice de atuaJização 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 antecipados
VP = Valor da parcela a ser antecipada.

N

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

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS
Os preços são eixos e incajustáveis, 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 fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fomecedores, observadas as disposições
contidas na alínea "d" do incisa IT do caput do art. 65 da Lei n' 8.666/93;

8.1 .2. Quando o preço regtstrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado pol- motivo
supervenlente, o órgão gerencíador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

8.]

CLAUStJLA NONA - FISCALIZAÇÃO E ACOMP.4NHAMENTO

9.1 . A CONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar e controlar a execução do contrato, a
qual será leal içada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos Ferramentas legais da Lei n'

7



CLÁUSULA DÉCIMA - S.4NÇÕES

;=:!E::F =s:: t=:::'== uluf:.u='gHt&!;u íu::

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO
1 ] . 1 . A alteração deste combata poderá ocorrer em consonância com o art. ] 2 do Decreto n' 7.892/1 3:

l l.l.l. Os contratos decon'entes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados.
observado o disposto no art. 65 da Lei n.' 8.666/93;

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

] l. l .j. Ates que não caracterizem alteração..de contrato poderão ser registrados por simples
apostilamento, dispensando a celebração de aditamento. ' ' ' ' '' '''

1 1 .2. A rescisão deste contrato poderá ser:

1 1 .2.1 . Detenmnada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos l a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

para a CONTMTANTE; rdo entre as partes, reduzido a tempo, desde que haja conveniência

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

nos artigos 19.20 e 2] do Decreto n' 7.892/]3. to da CONTRATANTE, nos casos enumerados

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1 993. O tempo de rescisão, sempre que possível,
será preceüao: '

1 1 .3. 1 . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1 1 .3.2. Relação dos pagamcntosjá cfetuados c ainda devidos;

1 1 .3.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GER.AIS
12.1 . É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços que deu
causa e motivação a este terno de contrato, inclusive o acréscimo de que nata o $ ]! do art. 65 da Le{
n1 8Lei n' 8.666/93. ' '

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente contrato e não dirigidos consensualmente serão
'esolvidos na Subseção Judiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa Catarina) - Justiça

8



12.3. Integra este Temia de Contrato o Anexo 1, contemplado na página n' 10, que detalha a lista dos
produtos/materiais e quantitativos adquiridos pela CONTRATADA

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

E, por estmcm assim justas e acordadas, ünlnam as partes o presente insüumento ein três vias de igualteor e forma, na presença das testemunhas abaixo. ' '' " -' '''

F[orianópo[is, 3 ] de outubro de 2018

Jair Napiaíéao Filho
CPF: 342.374.379-49

Gustavo Tonel Bassani
CPF: 018.375.730-00

Mcria Carolina Sonbago
076.191.429-32



.4NEX0 J DO TERMO DE CONTRATO N.'5$1/!:&!2PKOCZSSO N.' 23080.038522/2017-93
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Grupo/Item Descrição
Unid.

Medida Qtde.
Valor

Unitário
(R$)

Valor

(R$)

0029 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA

Especificações completas do item constam na
Anexo ll do Edital.

CADEIRAESCRITÕRloGIRATÓR]A l     
500.99

Total (R$) 500,99
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O 556/CCF:/2078 DE 37 de Outubro de 2078

RESOLVE;
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