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TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM EN'I'RE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CAT:CRINA E A
EWRESA SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS
PARA LABORATORIOS EIREIJ.

Universidade Federal de Santa Catarha(UFSC), autarqúa educacional criada e integl'ada 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 Pr&Reitor de Adminisüação, Jair Napoleão Filho, CPF n.' 342.374.379-49, doravante
denominada CONTRATANTE e a Empresa SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS EIRELI, inscrita no CNPJ n.' í1.232.743/0001-03, com sede na Jose Zaguetti, n'
401, bahTO Parque Conceição ll CEP 13.412-401, Piracicaba/SP, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Adelaide Soarem Confia, CPF n..' 196.923-428-83,
íímlam o presente TERMO de contrato, de acordo com o Processo H.o 23080.025224/2018-14, com
sujeição às Rondas emanadas da Lei n.' 8.666/93 e suas alteraçoes posteriores, Lei n' l0.520/02 e suas
alterações posteriores, Lei n.' 9.784/99 e suas alterações, Deaeto H.e 5.450y05 e suas alterações,
Decreto n.' 7.892/13 e suas alterações, e às disposições estabelecidas no Edital de Pregão n.'
211/2018 e nas complementações a ele integradas, aos termos da proposta vencedora e sob as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Este contrato tem como obüeto a aquisição de aparelhos de medição para os laboratórios para
atender ao Campus Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSCI, confomle
quantidades, valores unitários e totais estabelecidos no ANEXO l deste Termo.

1.2. Este Termo de Conüato vincula-se ao Edital do Pregão identiâcado no preànbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENI'REGA DO OBJETO

2.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues na Sede Acadêmica do Campus de Blumenau da
Universidade Federal de Santa Catarína, localizado na Rua Jogo Pessoa, 2750, Bairro Velha,
Blumenau/SC, CEP 89036-256, em 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 cantata com o responsável pelo recebimento indicado na
solicitação de Êomecimento para programar a entrega.

2.2. O prazo para enüega e instalação dos itens que compõem o obÚeto desta contratação será de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da solicitação pelo fomewdor. Para os itens 0001, 0002, 0008
e 0009 o prazo de enüega é de 90(noventa) dias, contados do recebimento da solicitação pelo
tbmwedor

2.3. O encaminhamento da solicitação de íomwimento poderá ser efetuado mediante o envio, pela
Adminisüação, de conespondência e]etrânica(e-mail) ao correio eletrõnico da Conüatada constante
do Sistema de Cladastramento Uní$cado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Regisü'o de
Preços assinada pela Contratada. A coníinnação do envio da solicitação será aferida mediante o
recebimento de relaório de conâmmção de müega, a wr automaticamente encaminhado pelo sistema
administrador de e-mails da UFSC, independentemente do envio de conÊrmação 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 compras.blumenau@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 recomendado pelo fabricante.

CLÁUSULA TER(EIRA DA 'WGENCIÀ

3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses, a partir da data da assinatura do
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de prorrogação.

3.1.1. As obrigações pertinentes à garmtia contratual (b obUeto, preüstas na cláusula sexta têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, permitindo eventual aplicação
de penalidades an caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expirado a vigência contratual.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Acompanhar e âscalizar a execução do fornecimento contratado, bem corno realizar testes nos
bens Êomecidos, atestar nas notas fiscais/natura a eÉetiva entrega do obÜeto contratado e o seu aceite.

4.2

4.3

4.4

Aplica à Contratada as sanções regüanenta'es e conüahais.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao obUeto,
para a 6el execução do avançado.

]nfonnm à Contratada, toda e qualquer inegularidade constatada na execução do obHeto-

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CON'I'RATADA

5.1. Fomecer à Contratante a quantidade dos produtos/imateriais discriminada na respectiva
Autorização de Fomecimento, no prazo estabelecido no item 2.2 do presente Tenno de Contrato.

5.2. Corãgir, a suas expensas, quaisqua danos causados à Contratmte e/ou a terceiros.

Atender prontamente às exigências da Contratante inerentes ao obÚeto do Êomecimento



S.4. Manter, durante a execução do fommimento conüatado, as mesma condições da habiliüção.

5.5. Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários para comprovação da qualidade
dos materiais, pemlitindo a veriiãcação de sua conformidade com as especificações e exigências do
Editalt

5.6. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao paüimânio da
Contratante e/ou a 'terceiros, deconentes de anão ou omissão cdposa ou dolosa, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ânus referente.

5.7. Comunicar à Conüatante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitam o cuJnprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encwgos trabalhüas, previdenciários, fiscais,
comerciais, tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e qualquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

5.9.Não transferir a terceiros, por qualquer fomla, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nan subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

5.10.Responsabilizam-se pa'a que os bens secam, preferenciahnente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível que utilize materiais recicláveis, de fomla a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o annazenamento.

5.11.Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dos
tnatenais.

5.12.Assegurar-se de que os bens não contexüam substâncias perigosas em concentlaçào acima da
recomendada na diretiva RoHS(Resüiction of Ceítain Hazardous Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI», cádmio (Cd), biÊeiM-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados(PBDEs).

5.13.Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e comprometer-
se pela destinação caneta dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA GARANTIA

6.1. O prazo de gamnüa mínima será de 12(doze) meses ou a fornecida pelo fabricante, a que for
maior. Não havendo indicação expressa, será considemdo como tal.

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 deste Termo de Contrato, 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)/materiaKis) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por ócios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com .as
especiãcações estabelwidas, verificadas, posteriannente, garantindo-se a UFSC as faculdades
previstas no art. 18 da Lei n' 8.078/1990.

6.4. Caso, por qualqua razão, não possa ser processado o recebimento deânitivo no molumto da
enüega, o abeto limitado será recebido provisoriamente para posterior veri6cação de sua
confomlidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo documento
fl scalS

6.5. O produto/material que for entregue fora das condições estipuladas no Edital não será aceito,
devendo sw substituído no pi'azo de üé 5 (cinco) diw (útcb), saldo Q ânus decon'ente da substituição
de responsabilidade da Contratada.
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CLÁUSULA SE'l'IMA - DO PAGAMENTO

7.1. O valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo objeto do presente contrato é de RS
136.763,00(cento e h'anta e seis míl, setecentos e sessenta e três reais).

7.2. A CONTRATANTE reaiizaiá o pagamento em conÊonmdade com as condições previstas no
Edital e neste Termo de Contrato.

7.3. Os recusas necessários ao atendimento das despesas do presente conüato comerão à conta do
Orçamento Geral da CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 12364208020RK7120; PTRES
141045; Natureza de Despesa: 44905204; e Fonte: 8188000000.

7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizadas em confomlidade com a Lei n' 8.666/]993 e
conforme disponibilidade de recursos Ênanceiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças
(DCF), mediante crédito bancário, salvo:

7.4.10s pagamentos deconentes de despesas cubos valores não ulüapassem o limite de que Rata
o inciso 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 âscai/atura.

7.5. O pagamento será eÊetuado pelo DCF no prazo máximo de 30(cinta) dias, a contar do
recebimento dos materiais/prestação dos serüços e, assim como, da entrega da nota âscaVfatwa
devidamente atestada, a qual deverá:

7.5.1 . Ser emitida conforme as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2(duas) vias ou
mais, com mesma mzão social e número de inscrição no CNPJ/MF infomlados pma a
habilitação e oferecimento 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 complanentar de registro, como livro
protocolo de recebimento, acuso de recebimento ou outro, quando houver.

7.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização íinanceu% e sua apuração se íàrá
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
dm seguintes fomiulu:

l
365

EM = 1 x N x VQ, onde

1= Índice de atualização ânanceira;

TX = Percentual da taxa dejuros de mora anual;

EM - Encargos moratórios;

N = Nüllero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efedvo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

7.6.1. Na hipótese de pagamento dejuros de mora e demais encargos por 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, identificação dos envolüdos e imputação de ónus a quellB deu causa.
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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 servidor competente,
devidamente identificado, na nota Êscal apresentada e depois de verificada a regularidade âscal do
prestador dos serviços.

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

7.9. 1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza(ISSQN), será observado o
disposto na Lei Comp]elnentar n' 116, de 2003, e ]egis]ação municipal aplicável.

7.9.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos tempos da Lei
Complementar n' 123, de 2006, não so6erá a retenção üibutária quanto aos impostos e
conüibuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento âcará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao üatamento
üibutário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores conespondentes às multas e/ou
indmizações devidas por parte da CONTJ{ATADA.

7.10.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRATADA será precedida
de processo adminisüativo 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 fomecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que Ihe tiver sido imposta em deconência de inadimplência contratual.

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

7.13.1. Por meio de correspondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando
descontos pna a CONTRATADA (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 íóm)ula:

l (TXZIQQ

365

D = 1 x N x VP, onde

1= Índice de atualização ânanceira;

TX = Percentual da taxa de desconto;

D = 1)esconto por antecipação;

Número de dias entre a data prevista pma o pagamento e a do eÊeüvo pagamento antecipado;

VP = Valor da parcela a ser antecipada.

N

7. 13.2.Nas conaatações internacionais,
acordada entre as partes;

ande poderá prevalecer disposição especial a ser

CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS

Os preços são fixos e ineajustáveis: exacto nos casos previstos no 892/13

;:?$3-$'



8. 1.1. Os preços registados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de üto que eleve o custo dos serviços.ou bens registrados, cabendo ao
órgão gaenciador promover as negociações junto aos fomeçedores, observadas as disposições
contidas na alínea ;d" do inciso ll do caput do art. 65 da Lei n' 8.666/93;

8.1.2. Quando o llreço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
supervemente, o ól:gão gerenciador convocará os eormcedarcs para negooiueinl a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

CLÁUSULA NONA FISCALIZAÇÃO EACOW.ANHAMENTO

g.l. A CONTRATANTE designará uun fiscal paa acon)pairar e caliüolar a execução do:conüato, a
qual será realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos regramentos legais da Lei n'
8.666/93

CLÁUSU].A DÉCIMA - SANÇÕES

lO.l. O licitante/Êomeçedor que, convocado denso do prazo de validade de sua prop?sta, não assinar a
Ata de Registo de Preços, deixar de entrega documentação exigida no Edital, apresentar
documentação falsa, enselar o retardamento da execução de seu objeto, não mantive' a proposta/lance,
fãhar ou Êaudn na exwução da Ata/Contrato, componaí-se de modo inidâneo, 6zer declaração .falsa
ou cometer 6aude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de mntrata
com a União e será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 5(cinco) anos, sem prduízo das
sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços e das demais dominações legais.

l0.2. Pela inexewção total ou parcial do contrato a Adminisaação poderá, garantida a prévia defesa,
aPliçw à CONTRATADA as sanções previstas no item 18 do Edíta] do Pregão n.' 2]1/2018 desta
instituição, com seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO

11.1 A alteração deste contrato poderá ocorrer em consonância com o art. !2 do Decrao Ho 7.892/13:

ll.l.l. Os cona.atou decorrentes do Sistema de Registo de Preços poderão se] alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei n.' 8.666/93;

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

11.1.3. Ates que não caracterizam alteração de contrato poderão ser registrados por simples
apostilamento, dispensando a celebração de aditamento.

11.2 A rescisão deste contrato poderá ser:

11.2.1. Detemunada por ato unilateral e esçiito da CONTRATANTE, nos çaw$ emmemdos
nos incisos l a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666/93, notiíicando-se a CONTRATADA com
antecedência mínima de 30(cinta) dias;

11 .2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a tendo, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
1 1 .2.3. Judicial, nas tempos da legislação vigente sobre a matéria;

\
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11.2.4. Determinado por ato uni]atera] e escrito da CONTRATANTE, nas casos enumerados
nos artigos 19,20 e 2 1 do ])ecreto n' 7.892/13.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRAT.ANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1993. O terno de rescisão, sempre que possível,
será precedido:

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

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

1 1.3.3. Indenizações e multas.

CLÁUSUI,A DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12. 1. E vedado e6etuar acréscimos nos quantitativos âxados pela ata de registro de preços que deu
causa e motivação a este tomo de contrato, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1g do art. 65 da Lei
n9 8Lei n' 8.666/93.

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

e .era

12.3. Integra este Termo de Contrato o Anexo 1, contemplado as páginas n' 8 até 10, que detalha a lista
dos produtos/materiais e quaiütativos adquiridos peia CONTRATADA.
12.4. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na
que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela

Imprensa Oâcial,
Administração

E, por estalem assimjustas e acordada, amam as partes o
teor e comia, na presença das testemunhas abaixo.

vias de igual

Florianópolis, 12 de setembro de 2qlg

cair Ni 6'Filho'B
CPF: 342.374.379..49:

Adelai
CPF n.'

Soares Correia
19692B4lB: 'ÓPIOSPAR

CNPJ
Lu'iz
Procurador
CPF

EQUIPAMENTOS
EIRELI

1 .232.743/0001-03
Roberto Manacero

Nomeado
044 .686 .218-50

Testemunhas:

Mancos Fehl
951'.553.68049

Nome
CPF iit;ãe:'r R;o UB(JZJa,ó c&

CPI Zéq :3áÓ Óqf - (IÓ



ANEXOI

Grupo/Item Descrição
Unid.

Medida

Valor
Unitário

(RS)

Valor
Total (RS)

24937 - ESPECTROFOTÕMETRO DE
REFLECTANCIA

136.763,00 l 136.763,00

ESPECTROFOTOMETRO DE REFLECTANCIA:
.O USADO PARAAPARELHO PARA

TINTURARIAnSTAMPARIA E PRODUÇÃO DE
CORANTES. LENTES DE ZOOM E PORTA
ESPECULAR AUTOMÁTICAS. EQUm\MENTO
DE BANCADA. APRESENTAÇÃO DE DADOS
EM IN'lERVALOS DE 5NM A IOlqM. CONTROLE
AUTOMÁTICO UV, tJV EXC, UV INC, 420NÀ{,
460NM. CALIBRAÇÃO SIMULTÂNEA DE
VAR.[AS ABERTURAS. MULTnLAS
ABERTURAS DE MEDIÇÃO COM
RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA
ABERTURA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA
DO BRÜHO. POSIÇÃO VERTICAL OPCIONAL.
LEI'l'URA NA FÀ.IXA DE 360 A 700 }JM. N'CLUIR
COMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIO.àl E
SOFTWARE PROPRIO DE COLOR:lh4ETRIA
@OKMULAÇÃO DE BANCO DE DADOS,
ACERTO i)E RECEITAS). MONITOR: 18" OU
SUPERIOR; MOUSE E TECLADO INCLUSOS,
VOLTAGEM 220V. DWERENTES ILUMmATES
4 C, D50, Dó5. OBSERVADORES PADRÃO CIE
VÁRIOS ÍNDICES DE COR . ESCALAS DE
COR/DIFERENÇA DE ÇQR; ÇIE L'Ka*b+, ÇIE
L'Ku*v+, CIE XYZ, CIE Yxy, CIE L'KC'kh. TODOS
OS CUSTOS DE TRANSPORTE, EN'GREGA
MONTAGEM, lb@OSTOS E TREM'AMENTO
U{CLUSOS. PqCLUIR APOSTEAS EM
Pool:lVGUÊS DE AULAS PRATICAS
SU(feRIDAS E MANUAL COM INSTRUÇÕES
TÉCNICAS DETALHADAS. INCLUIR
INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ENTREGA
GARAl\nIA M®IMA DE OI ANO. ASSISTÊNCIA
TECNICA PERMANEN'lE.

ESPECTROFOTÕMETRO DE REFLECTÂNCIA

Total 136.763,00

r'.'

..-.f
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www .solabcientifica .com .br
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Piracicaba SP
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A presente tem validade até 31 de dezembro de 2020
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