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TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A
EMPRESA LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA.

A Universidade Federal de Santa Catarina(UFSC), autarquia educacional criada e integmda 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, Sr. Rodiigo Valverde da Silvo, CPF n.' 005.293.409-
84, doravante denominada 'CONTRATANTE e . a Empresa LUCÀS FAGUNDES OLIVEIRA
VIANA, inscrita no CNPJ n.' 29.935.718/0001-51, com sede na Rua Professor Ziller, n' .299,
Complemento: Loja A, bairro Minas Brasil, Belo Horizonte/MG, CEP 30.730-200, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Lulas Fagundes Oliveira Viana, CPF n.'
137.697.716-80, firmam o presente TERMO 'de contrato, de acordo com o Processo n.'
23080.023809/2018-08 e Solicitação 056591/2018, com sujeição às nomiag emanadas da Lei n.õ
8.666/93 e suas altemções 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.' 7.892/13 esuas alterações, e às
disposições estabelecidas no Edital de .Pregão D.o 169/2018 e nas complementações a ele integradas,
aos termos da proposta vencedora e sob as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSIJLA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Este contrato tem como objeto a aquisição de simuladores médicos para atender ao Campus
Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, confomie quantidades, valores
unitários e totais estabelecidos neste insüumento, confonne ANEXO l.

1.2. Este Temia de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de tmnscrição.

CLÁUSULASEGIJNDA DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTjiEGA DO OBJETO
2.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues nos seguintes locais: Os produtos/materiais deverão
ser entregues no Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na
Rodovia Ulysses Gaboardi 3000, kin 03 Curitibanos/SC, CEP 89.52{)-000, em horário comercial, de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das. 14h00 às 17h00.

2.1.]: A Contmtada deverá enüaran contato com o responsável pelo recebimento indicado na
solicitação de fornecimento para programar a entrega.

2.2. O prazo pam entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de 30(trinta) dias,
contados do recebimento da solicitaçãopelo fomecedór. ' , . ..i
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2.3. O encaminhamento da solicitação de fomecimento poderá ser efetuado mediante o envio, pela
Administmção, de colmspondência eletrõniça(e-mail) ao correio eletrõnico'da Conüatada constante
do Sistema de Cadastramento IJni6icado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Registro de
Preços assinada pela Contratada. A confirmação do envio da solicitação será afeúda npdiante o
recebimento de rçiàtório de confimlação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema
administmdor de e-maias da UFSC, independentemente do envio de confimmção de leitu@ e/ou
recebimento por parte da Contratada.

2.4. Eventuais pedidos de pronogação de prazo de fomecimento deverão su encaminhados, via.oficio,
para o endereço eletrânico'8bj9:!iHê@y8ç:!2t sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que
se refme.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 data da assinatum do
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de prorrogação.

3.1.1 . As obrigações pertinentes à garantia contmtual dü obÚeto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado: pemiitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expirada a vigência contmtual.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATA\N'IE
4.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento contmtado, bem como'realizar testes nos
bens fomecidos, atestar nas notas fiscais/natura a efetiva ehüega do objeto contmtado e o seu aceite.

4.2. Aplicar à Contmtada as sanções regulamentares e conüatuais.
4.3. Prestar as infomlações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao obÚeto,

para a Hlelexecução do avançado.
4.4. Informar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do olÜeto.

(IÁUStnA QUINTA - DAS~OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. ;Fomecer à Comratante a quantidade dos produtos/materiais discriminada na respectiva
Autorização de Fomecimentoi no prazo estabelecido no item 2.2 do presente Temia de ConUafo.

5.2. Coligir, 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.fomecimentocontmtado, as mesmas condições da habilitação.

5.5. Colocar à disposição da Contmtante todos os meios necessários pam comprovação da qualidade
dos materiais, pemiitindo a verificação de sua confomlidade com as especiüiçações e exigências do
Edimll

5.6. Responder por qualquer prquízo quq seus empregados ou prepostos causmem ao património da
Contratante e/ou a terceiros, deconcnte s de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ânus referente.

5.7. Comunicar à Contmtante, no prazo máximo de 48 homs que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
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5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos üibutos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, tarifas, metes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contmto.

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

5.10., Responsabilizar-se para que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, - de Êomla a
garantir a máxima proteção dumnte o transporte e o amiazenamento.

5. 11. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descanegamento dos
materiais.

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

CLÁUSULASEXTA=G

6.1. O prazo de garantia mínima será de 12(doze) meses ou a fornecida pelo fabricantes 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 Termo de Contrato, consiste
na prestação, peia Contratada, de .todas as obrigações previstas na Lei n' 8.078/] 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)/materiaKis) pelo órgão licitante não exclui a Ksponsabilidade
civil do fornecedor por vícios de. quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as
especificações estabelecidas, verificadas, )posteriormente, garantindo-sé a UFSC as faculdades
previstas no art. 18 da Lei n' 8.078/] 990. »

6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento da
enüega, o olÜeto licitada será recebido provisoriamente. para posterior verificação de sua
confomndade com as especificações constantes da 'Nota de Empenho e tlo respectivo documento
fiscala

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 ânus deconente 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$
16.707,60(dezesseis mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos).

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

7.3. Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente contrato correrão à conta do
Orçamento Geral da CONTRATANTE, no Programa de Tmbaho 12364208082820042; Ptres 141043
Natureza de Despesa44905208; e Fonte:8188000000.

7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados em confomlidade com a Lei no 8.666/1993 e
conforme disponibilidade de recusas financeiros, pelos Departamento de Contabilidade e Finanças
(DCF), mediante crédito bancário, salvo:
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7.4. 10s pagamentos deconentes 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 üsca]/fama

7.5. O pagamento,será efetuado pelo DCF no pmzo máximo de 30(cinta) dias, a contar do
recebimento dos materiais/prestação dos serviços e, assim como, da entrega da nota âscal/natura
devidamente atestada,a qual deverá:

7.5.1 . Ser emitida conÊomle as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2(duas) vias ou
mais. com mesma mzão social e número de inscrição no CNPJ/MF informados pam 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 ein todas as suas vias, assim como, em mecanismo complementar de registro, como limo
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver.

7.6. Quando da oconência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administmção, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se tara
desde a data de seu vencimento até a data do e6etivo pagamento, em que os juros de mom serão
calculados à taxa de 0,5%(meio por cento) ao mês, ou 6%(seis por cento) ao ano, mediante aplicação
das seguintes fomlulas:

i-('rx/loo)
365

EM = 1 x N x VP, onde:

1= hdice de atualização Hmanceim;

Percentual da taxa dejuros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;
N Número de dias entra a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

7.6.1 . Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por acaso, os autos devem
ser instruídos com as justificativas e. motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade
superior competente, que adotará as providências para veriíicu se éou não caso de apumção de
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de õDus 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 servidor competente,
devidamente identificado, na nota ãsca] apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do
prestadordosserviços.

7.9. Quando do pagamento, será efêtuada a retenção üibutária, nos termos da legislação aplicável.

7.9.1. Quanto ao imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza(ISSQN), sela observado o
disposto na Lei Complementar n' 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

7.9.2. A CONTRATADA regulamlente optante pelo Simples Nacional, nos tempos ' da Lei
Complementar d' 123, de 2006, não sofrerá 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 làz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
indenizações detidas poí parte da CONTRATAM)A.

7.10.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRATADA será precedido
de processo administmtivo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes são inerentes.

7. ll . É vedado a CONTRATADA tmnsferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes, do contrato.
f

7.12. Nenhum pagamento será efetuado ao fomecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação ânanceira que he tiver sido imposta em decorrência 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 para a CONTRATADA(artigo 40, XW, 'd'). Calculado à taxa de 0,5%(meio por
cento) ao mês, ou 6%(seis por cento) ao aho, mediante aplicação da seguinte fórmula:

1./rFV / 1 0a

D = 1 x N x VP, onde

1= Índice de atualização financeüa;

TX = Percentual da taxa de desconto;

D = Desconto por antecipação;

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

' VP É Valor da parcela a ser antecipada.

N

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

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS
Os preços são ãxos e ineajustáveis, excito nos casos previstos no Decreto n' 7.892/13:

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

8.1

8.1.2. Quando o preço registmdo tomar-se superior ao preço praticado.no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciadorconvocará os'fomecedores pam negociaitm a redução dos
preços ads valores praticados pelo mercado.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPAbítiAMXNTO
9.1. A CONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar e controlar a execução do contmto, a
qual será realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos regramentos legais da Lei n'
x hhh/y+
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CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES

IO.l. O licitante/fornecedor que, convocado denso do prazo de validade de sua proposta, não assinar a
Ata ' de Registo de Preços, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu obÚeto, não mantiver a proposta/lance,
falhar ou saudar na execução da Ata/Contrato, comportar-se de modo inidâneo, Htzer declamção fuga
ou cometer Raude fiscal, garantido d direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contmtar
com a União e será descndenciado do SICAF, pelo prazo de até 5(cinco) anos, sem prquízo das
sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços e das demais dominações legais.

1 0.2: Pela inexecução total ou parcial do çonüato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATA])A as sanções previstas no item 18 do Edital do Pregão n.o169/2018 desta
instituição, com seus Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO
l l.l A alteração deste conüato poderá ocorrer em consonância com o art.12 do Decreto n' 7.892/13:

ll.l.l. Os contmtos deconentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei n.' 8.666/93;

11.1 .2. Em caso de alteração contmtual, o mesmo será fomializado por meio de termo aditivo, a
ser assinado pelas partes;

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

11 .2. A rescisão deste contmto poderá ser

11 .2.1 . Detemlinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos l a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666/93, notiãcando-se a CONTRATADA com
antecedência mínima de 30(trinta) dias;

11 .2.2: Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a temia, desde que haja conveniência
pam a CONTRATANTE;
11 .2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria;

11.2.4. Detemlinado por ato unilateml e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos artigos 19,20 e 21 do Decreto n' 7-892/13.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' .8.666, de 1993. O termo de rescisão, sempre que possível,
seráprecedido:

11 .3. ] . Balanço dos eventos conhatuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1 1..3.2:.Relação doÉ pagamentosjá ehtuados e ainda doidos;
1 1.3.3. Indenizações e multas

CLÁUSlnA DÉCIMA SEGUNDIL- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registm de preços que deu
causa e motivação a este termo de contrato, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1e do art. 65 da Lei
n1 8Lei n' 8.666/93.

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente conüato e não dirimidos consensualmente serão
resolvidos na Subseção Judiciária de Florianópolis(Seção Judiciária de Santa Catarha) - Justiça
Federal.Ó:,=
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12.3. Integm.este Tempo de Contmto o Anexo 1, contemplado na página n' 08, que detalha a lista dos
produtos/materiais e quantitativos adquiridos pela CONTRATADA.

12.4. A publicação resumida do instrumento de contmto ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelaAdminisüação.

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

Floíiahópolis, 23 de ago$1iÍde 2018

nRodrigo
CPFn' CPF n.' 137.697.716-80

Contratada

}Ú/ 0,a .s }Z-i©4q
CPF O\+.qJÕ.S3í-4g CPF: iiÜ.806.Ç é6-é.o



:0 l
Grupontem Descrição Unid.

Mledidü
Qtde. Valor (R$) Tobl (RS)

0028 1503 17 - SIMULADOR MEDICO

Simulador Adulto para Medidas de
Reanimação Simulador de corpo adulto
utilizado pam pmticar medidas de
reanimação. Possui pontos de orientação
anatómicos palpáveis(processo xiüoide,
umbigo, mamilos e estimo),
possibilidade de pmticar medidas de
reanimação em adultos, com molas
substituíveis para medidas de
reanimação. Fomecido com impressora
toma possível a avaliação das medidas de
reanimação. A avaliação deve incluir as
seguintes informações: Modo
(adulto/criança); Frquência das
compressões aplicadas; Profundidade
cometa das compressões; Duração da
ventilação artificial; Volume de ar carreto
adihinistrado dumnte a ventilação;
Posicionamento inconeto das mãos.

Fomecido com agasalho lavável, molas
de substituição pam a utilização do
manequim para medidas de reanimação
em crianças, vias respiratórias inferiores
(descartáveis), üaqueias artificiais

(descaHáveis), máscams de rosto
higiênicas e maleta de transporte.

SIMULADOR MEDICO.  

l 16.707,60 16.707,60

Total R$ 16.707,60



SERVIÇO PÚBLICOFEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-REITORIA DEADMINISTRAÇÃO
Departamento de Projetos, Contratos e Convênios.- DPC

Campus Universitário Reitor Jogo David Ferreira Lima - Trindade
CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC

Telefone:(48) 3721 -9320 - Fax:(48) 3721 -8422
E-mail: dpc@contato.ufsc.br

PORTARIA Ne 307/CCF/2018 DE 23 de Agosto de 201 8

O(A) Diretor(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 acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA -
Processo ne 23080.023809/201 8-08 - Contrato ng 00307/2018.

EVELYN WINTER DA SILVA
Professor Magistério Superior, CPF 05.931 .923.977
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, BIODIVERSIDADE E FLORESTAS/ DABF/C

RICARDOJOAO MAGRO
Assistente Em Administração, CPF 04.067.726.902
CAMPUS DECURITIBANOS/CBS(CBS)

Diretor"Departamento de Projetos.
Contratose Convênios

DPC/PROAS
Portaria 100S/2016/GR



Universidade Federal de Santa Catarina
Sistema de Gestão de Processos Dig itais
Encaminhamento

Solicitação 056591/2018 Vol. 0

Orgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor: DA/CBS - Diretoria Administrativa do Campus de Cui;itibanos

Responsável: Ricardo Jogo Magro
Data encam.: 23/08/2018 às 10:21

Orgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor: DPC/PROAD - Departamento de Projetos, Contratos e Convênios

Delspacho

Motivo
Despacho

Para Providências
Indicamos os servidores abaixo relacionados para a fiscalização:

Evelyn Winter da Sirva, CPF 05931923977.<IAPE 1133789.
evelyn.winter@ufsc.br, Fiscal Técnico

Ricardo Jogo Magro. CPF 040677269-02, ricardo.magro@ufsc.br
Administrativo - """u

Fiscal


