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CONTRAI N' .ZÃd / ?'/'B
TEliA10 DE CONTRATO QUE CELEBRAM.l EFiWliE SI .\
Ul:a\URSID.!\DEjiEDER4L DE S.ANTA CATAR.[NA E A
ERIPliESA dEliRA RIOBn,E INDUSTiiiA E COÃiERCiO
LTDA-EPP

A Universidade Federal de Sarih Catarina(UFSC), autarquia educacioml criada e integrada ao
blhistério {b Ed.ilação (\'!EC) pela ]..ei n.' 3.849, de 1 8/]2/1960, iD-qQ-it2 nO (IT{PJ.aWWW sob o n. '

83.899.526/'0001 -82, com sede no Campus Università-io, Baia-o Trindade: nesta Capital, representada
pelo hó-Reitor de Administraçãcl, Jair Napoleão Filho, CPF n' 342.374.379-49. doravante
denominada CC)NTRAT,aLNTE e a Empresa SEReiA NIOBILE INDtrSTRIA E COA'l:ERCIO
LTD.A- EPP, inscrita no CNP.Í n.' 07.875.146/000]-20, com sede lm Rum Nelson Dimas de Oliveira.
rl' 77; Cantas do Sul/RS, CEP 9507445, doravante denominada CONTRATADA íleste atn
representada pelo Sr. Gustavo Tonel passam, CPF n.' 01 8.375.730-00, 1innatn o presente TERhlO de
cona-ato, de acordo com o Processo n.' 23080.ü38522/20] 7-93 e Solicitação Digital n' 47566/2018,
com sujeição ãs nonnas emanadas da Lei TI.' 8.666/'93 e suas alterações posteriores, Lei n' 1 0.520./02 e

suas alterações posteriores, Lei n.' 9. 784/99 e suas alterações, Decreto n.' 5.450/'05 e suas alterações
Decreto l].' '7.892/13 e SLHS altemções, e às disposições eshbelecidas no Edital de Pregão H.a
344/2017 e lias complementações a ele integradas, aos teimou da proposta vencedora e sob as
seguintes cláusulas e condições

CLAUSULAP]UAIEIRA OB.FETO

1 .1 . Este contrato tem como objeto a aquisição de mobiliário corpos'atino para atendem' a todas as
unidades da Universidade Feder'al de Santa Catarina -- tÍFSC e Campa vinculados, confonne
quantidades, valores Lulitários e totais e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme .ÓiNEXO

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

CLAtJSULA SEGUNDA - DO LOC.J\l E DO PR,4Z0 DE ENTREGA D0 0B.FETO
:. 1 . C)s nlobilià-ios deverão ser entregues e itHxtã]üdos nos seguintes ]ocais

2. 1 .1 . Universidade Federal de Santa Catarina, no Campus Universitário Jogo David Feireira
Limo, Bairro Trindade, em Flor'ianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outi-o local definido na
solicitação de fornecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 hs 1 2h00
e das14h00ãs17h00
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2. ] .2. Campus de Anarunguá da Univ-ersidade Federa] de Santa Catanim, localizado ]la
Rodovia Gox;enudor Jorre Lacerda, n' 3201 Km 35,4, Bam-o Jardim das Avenidas.
í\raranguá'SC, CEP 88906-072, em hora-io tomei-cial, de segtulda a sexo-t'eira das 08hCaO ãs
12h00edas14hOü ãs]7h00

2. ] .3. Campus de Blumenau da Unia,ersidade Federal de Santa Catarina, localizado na Rua
Jogo Pessoa, 2750, Bairro Veda, Blumenau/SC, CEP 89036-256, ein hora-io comercial de
segurlda a sexta-feira das 08hOÜ às 1 2h00 e das 1 4hOD ãs 1 7h00.

2. 1 .4. Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Salta Catarina, localizado in
Rodo\;ia TJlysses Gahoardi, Km 3, Caixa Posh1 1 01 , (:EP 895211-000, en] hora-io comercial, de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00 e das 14hOü às 1 7h00

]. 1 .5. Campus de Joinville da Universidade Federal de Santa Catar-ina, localizado na Rtu l)r.
J oão Covil\ 2700, Baia-o Santo António, Joinx ille/SC, CEP 8921 8-035, em hora-io comercial,
de segur[da a sexta-feira das ÍJ8h00 ãs ] 2hÍIO e das 14h00 às 1 7}l00

2.2. A Contratada deverá entrar em cantata com o responsável
solicitação de fonlecunento para progi'amar a entrega.

pelo recebiillento indicado na

3.3 0 pmzo para entrega dos itens que compõem o obyeto desta licitação é de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da solicitação pejo fornecedor

2.4. O encmlinhamento da solicitação de fornecimento poderá ser efetuado mediante o envio, pela
Administmção, de con espondência eles-amiga (e-mail) ao correio eletrónico da Cona-atada constante
rln Sistema de Cadnstt'nmento [THific8díi de Forre('edoms - FICA.P o!! na 4ta de R ulst!.o de
Preços assinada pela Contratada. A confnmação do env-io da solicitação será aferida mediante o
recebimento de relatório de confirmação de enb'ega, a ser automaticamente encaininllado pelo sistema
adminisbador de e-maias da UFSC, independentemente do envio de confh-mação de ]eituüa e./ou
i-ecebimento por parte da Contratada

2.5 Eveíituais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento de\;ergo ser encaminhadas. via oficio.
para os eTldereços eletrânicos seiçi x'\-::'ll!;!}.ç':lli.{Oic}.l:li.st.:!ii, ççc quçLji!''lll!:çibü j e
=!=lgi!!:U;Uçl(!:Sa,:Ul:i112;14Ei:.U, sex-tdo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que se refere o
pedido.

CLAUSlnA TERCEIRA DAVIGENC,[A
3.] O prazo de vigência do cona-ato será de 12 (doze) meses, a parti' da data da assinatLu-a do
instrtunento, nos ternos do amigo 57 da Lci n' 8.666,'93, sem possibilidade de proa'oração.

3. 1 .1 . As obrigações pertinentes à garantia conbatual do oqeto, pre3,iscas na cláusula sexta: têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, pemiitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de descmnpriinento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expirado a -.'igêt toa cona-atual

CLAUSt.TLA QUJ\KTA OB]UGAÇOESDA CONTRAT.ANTE
4.1 .Acompanhai e HscaJizar a execução do fomecimenLo contratado, bem como realiza- testes ncls

bens fornecidos. atestar nas notas fiscais,'l'atura a ef'etiva entrega do objeto contratado e o seu

4.2. Aplicar á Contratada as sanções regulamenta-es e contratLmis

aceiteC
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4.3. Prestar as hlíbimações e os escoa-ecimentos solicitados peia Contratada, pertinentes ao o121cto,
para a fiel execução do avançado. ' '

4 4. Infonnar à Cotlbatada, toda e qualquer m-egularidade corntatada na execução do objeto
Atender, coJ]] relação aos produtos quítnicos controlados, caso constem neste Termo, lu íntegra o
disposto nla Lei 1 0.357./2001 , T]O Deck-eto n' 3.665/2000, no Decreto n' 4.262./2002. ]la Portaria n'
i.274/'2(}ü3, e demais nomlativas vigentes

CLAUSIEA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES D.4 CONT]IATADA

A.utorização de Fornecimento, no pum estabelecido no item 2.3 do p"resume Teimo de (](mt!- o.'

).J Coingtr: a suas expeJ'tias, quaisquer danos causados à Coilü-atente e/ou a terceiros

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

5.4. blanter, durante a execução do fonlecimento contratado, as mesmas condições da habili tacão.

1]..:. Coloca' à dispo.siçãü da Clonüatante todos üs meios necessáa-iüs pam coinprovaçào da qualidade
dos ítlateriais, peílnitindo a \ erificação de sua conformidade com as especificações e exigências do

lta

S6. Responder por qualquer prquizo que seus empregados ou propostos causarem ao património da
Contratante e./ou a terceiros, decorreíites de açào ou omissão culposo ou dolosa, procedendo
imediatailleílte aos reparos ou indenimções cabiveis e assumindo o antES referente

5.T. Comunicar à Contratante, no pum máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibiJitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação

5 8 Respoinabilizar-se pelas despesas dos tributos, erlcargos trabalhistas, previderlcià-ios, fiscais
cotnerciais, tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
q !e ]! çiJan! OI l vem aln a incidir nl! Crer- leão :lo contrato

5.9. Não tiansl'erir a terceiros, por qualquer fonna, netn mesmo parciahnente, as obrigações
assumidas, Hein subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada

5. 1 t). Respoiwabilizm-se pala que os bens sejam, preferenciahneílte, acondicioíiados em embalagem
inda\ idual adequada, com o ineiior volume possível, que utilize rriateriais recicláveis. de ít)mia a
gaaíÉu nÉx naproteçàc dm=Ne c ü-ã=spcde e o rm zer mento

5. 1 1 . Responsabilizar-se pelo b-ansporte: acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dos
materiais

5.1 : Contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional swtentável no cunprimento de
diieu-izes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o arl 225 da Constituição
Federal/19i$8, e em conformidade com o art 3' da Lei n-' 8.666/1993 e com o art. 6' da histrução
Nonnativa n" 01 /20] 0, da SLTI/MPC)G
5.1 3. Assegura-se de que os bela não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Resh-iction of Certain Hazardous Substmices), tais como mercê-io
ÍHg), chtunbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI», cádmio (Cd), bihnil-policromados (PBBs), éteres
difenil-polibroinados(PoDEs).

5.1] Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de enn-ega e
comprometer-se pela destlnElção carreta dos mesmos

5.15. Quando da utilização de adesivos, que estes sejam à base de P\-'A e, qumldo não possível, de
baixa emissão de f'oimaldeídos

5.16. sumido da uiilizçãu de reveslnn nLw em F'v'C ou luruiudos dç bui(h: soam uLiliüdos
aderi\.'os de contado à base de solventes não-agressivos.
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5. 1 T. Fonaecer produto com os principais componentes identificados un a um para f'acilitar futuras
reciclagens:

5.18. Identifica- as partes do produto que conterJham plásticos, se.fundo a NBR 13230/2008
Embalagens e acondiciorlamenLo plásticos recicláveis - Identi ticação c simbologia ;
5.1 9. 1nfonnaí os corantes adicionados ao produto quando da uhJização de tecidos para a t'abricaçào
chs cadeiras, vedada a utilização dos corantes abaixo listados:

5.20. Quando da utilização de tecidos para a I'abncação das cadeiras, não de\ ein ser utilizados
coí-mates azoicos que possam se decompor em algtuna das seguintes amenas aromáticas

4

Corantes
Estrutui'a número C.l. (Cpíílr

/ndar ou Indicelntei'nacioualde
Corantes)

=êÃSS {.Cheílticaí Absh'ach
Sez'Nce} N'

C.l. Dispense Blue 3 C.1. 6 1 505 2475-45-8
C.l. Dispel.se Blue '7 C.1. 62 500 3179-46-9
C.l. Dispense Blue 26 C.1. 63 305  
C.l. Disperso Blue 35   12222-75 2
C.l. Disperso Blue i02   12222-97-8
C.l. Disperso B ue }06   12223-01-T12223-01-1
C.l. Dispense Blue 124   6]951-51-7
C.]. Dispense Brown ]   23355-64-8

C,l. Dispense Orange l C.1. 1 1 080 2581-69-3
C.l. Dispersa Orange 3 C.1. 1 1 005 730-40-5
C.l. Dispense Ormige 3'7    
C.l. Dispense Orange 76 C.1.11 132  
C.]. Dispel-se Red ] c.1.!! 110 2872-52-8
C.]. Dispense Red ] ] C.1. 62 015 2872-48-2
C.l. Dispersa Red 17 C.1.11 210 31T9-89-3
C.]. Disperso Ye]]ow ] C.1. 1 0 345 ]19-15-3
C.l. l)isperse YeUaw 9 C.1. 1 0 375 6373-73-5

C.l. Dispense YeEow 39    
C.l. Disperso Yellow 49    

Amena cód

4-aminodifenilo (92-67 -1 )

Benzidina (92-87-5)
4-cloro-o-toluidhla (95-69-2)
2-iwftilaminl:} (91-59-8)
0-mnhloa,zotolueno í97-53-3)
2-amino-4-nitrotolueno (99 55-8)
p-cloromlilina (106-47 -8)
2.4-diaminoaniso] (615-05-4)
4. 4 ' -diaminodifenilmetano (101 -77 -9)
3.3 -cliclorobenzidiíla (9] -94-1 )
3.3 ' -dimetoxibenzidin:la (119-90-4)
3.3 ' -dimetiibellzidilm (119-93-7}

.\mina cód
3.3 ' -dimetil-4.4
diaminodltenilmetano H38-88-0)

p-cresidilm (] 20-'71 -8)
4. 4 ' -oxidiamlina (]01-80-41
4. 4 ' -tiodianilií] a (13 9-5 -1 )
o-toluidina (95-53-4)
2.4-diaminotoluello (95 80-7)
2,4,5-trimetilaniliim (] 3T-l 'r-7)
4-aminoa,zobenzeno (6Ü-09-3)
o-anisidiím í9n-04-0)
2,4-xilidil.la (95-68-1)
2. 6-xilidha r87-60-7)

   



5.2 1 . A licitulte vencedora dev'erá entregar junto com as cadeims giratõrias o hfannal do LTsuário, no
qual conste a classificação das cadeirLts giratórias, ab imtruções para uso/tegulagem e as
recomendações de segurança cabiveis, tudo de acordo com Q item 4.4.1 da NBR 1 3.962 de dezembro
de 2006

CLAUSlJLASEXTA-G.!\RAfqTIA

6.] .o prazo de garantia mínima será de

ó.] .l. ;11g!!!11=!):.êZü.ê!: 6ü (meses) meses ou a I'ornecida pelo fabricante, a que fbi'

maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6.1.2. ]tem(ns): 01 a 36: 39 1 461 ]2 (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante, a
que lbr maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item fi.l deste Termo de
l)a nrünnla nnn' v.r ta nl nr ptün n TX.3lQ. /'-,.urra.tnr4a ,4n +n.4aa «' ,-lxr nnn n-f +xrülr- ü nP Bln T .3; no
l\blulvll 'l(l? u\llJIIILU llCI f,'lLroLC \rCl\J IIUlÇI \JL/llLlaç(IÇICl7 \lu Lv IUO aD L/L/llE.Cl\r\lvo FJI uvlDLCLD 11( xa l LJ

8.{J78/'1990 e suas posteriores alterações Código de Defesa do Consumidor, bem como dos
encargos pre'L'istos à Contratada no Edital e seus Anexos.
6.3. O aceite.''aproç'ação do(s) produto(s).'materia](is) pelo órgão licitante não exclui a
responsabilidade ciq/il do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)
ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-
se a UFSC as faculdades previstas no art. 18 da Lei n' 8.078/199rl
6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento
da entrega, o objeto limitado será recebido provisoriamente para posterior \ eriücação de sua
conformidade com as especiãcaçõcs constantes da Nota de Empenho e do resnecti\;o
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 responsabi lidado da Contratada

CI,AUStJLA SÉTIMA - DO PAG,4:MENTO

7. 1 . r] \ alar estimado a ser pago à CONTliATADA pelo objeto do presente cona-ato é de R$ 1.001,98
(mil e uin i'Cais e noventa e oito conta\:os).

f.2. A CONTl{.AT.\NTE realizará o pagamento ein confolnlidade com as condições pre\' istas no

l.3. Os [-ecursos necessà'ios ao atendin]ento das despesas do presente contrato correrão ã Gania do
Orçamento Gera[ da CONT[iATANTE, no Programa de Trabalho: ] 2364208C)20RK0042, PTRES
[ r[s366, N atureza de Despesa: 449(]5242 e Fonte: 8250262460

'Z.4. C)s pagamentos na CONTRAI"!\NTE são realizados em conformidade cam a Lei n' 8.666/'1993 e
coilfonne disponibilidade de recursos ünlanceiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças
(DCt), mediante crédito bancário, sa lvo:

Edital
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4. i {)s pagameiJtos decorrentes de despesas cujos valores náo uiüapassem o limite de que trata
o inciso ll do art. 24, da Lei n' 8.666/1 993, serão ef'etuados no prazo de até 5 (cinco) dias Úteis.
contados da apresentação da nota fiscal'natura

5. D pag mento será efetuado pelo D(:F no prazo máximo de 3(] {jtrinh) dias, a contar do
recebimento dos materiais/prestação dos será,içou e, assim como, da entrega da nota flscabf'áREa
dnl«.'la," .,.nt.- atam raHn q ,.Tla1 '4nl/ar4

ULbÉ) R \] X UV f Vt LZ.

7.5.1 Ser emitida confonne as previsões legais e regulamenta-es vigentes, eni 2 (duas) vias ou
mais, com mesma ra;âo social e rp.imel-o de inscrição no (::NPJ/lvW irúormados para a
Imbilitnção e oferecimento da proposh de preços, hein como deverá conter todos os dados
ilecessà-ios à perfeita coírlpreeiuão do docuinelJ to

5.2. Cüiikr I'egistrü (h data de SM apl'esentaçãü,'i-eceLuimentü e dü s€1'v-idüí íespüibávei püí
este eJn todas as suas vias, assim como, em mecanismo complementar de registro, como livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou ouU'o, quando houver

6. Quando da ocos-ência de eventuais atrasos de pagamento prós'Doados exclusivamente pela
.Administração, o valor devido deverá ser acrescido de attulização financeira: e sua apuraçâo se fma
desde a data de seu v'encimento até a data do ehtivo pagamento, em que os juros de ]nora serão
calculados á taxa de 0,5ozh fmeio por cento) ao mês, ou 6% (seis por centos ao ano, mediante aplicação
das seguintes ílonnulas

l-Kn100)
365

Eh,í - i x N x VP, onde
l Índice de ahmlização financeira

TX entual da taxa dejuros de mora arlual;

Elvt = Encargos mnrntár;ne

N - Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do eíêti\ o pagamento;

\.'P - Valor da parcela em aü-aso.

6.1 . N a hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por ah'aso, os autos devem
ser insu-tidos com as justificativas e motivos, e sei- submetidos ã apreciação da autoridade
superior coinpeLente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de
respowabiiidade: identiücaçáo dos envolvidos e lmpumção de ónus a quem deu causa

T.7. Será considerado como data do pagamento o dia eí]] que constar colho erítitida a ordem bancária
íüB) pala pagamento

7.8. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "ateste'' pelo servidor competente,
devidlunente identificado, na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regula-idade fiscal do
prestador caos serviços

7.9. Quando do pagamento, será etetuada a retenção tributária, nos ternos da ]egis]ação ap]icáve]

7.9.1 Qumlto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Nata-eza (ISSQN), será observado o
dist)testo im Lei Comp]elnentar n' 1 1 6, de 2003, e legislação municipal aplicável

T.g.2. A CObITRAT.A-nA regdamelÉe opta!.lte pelo Simples Nacional, lias tel.mos da Lei
Complementar n' 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária qumlto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagmnento Hcaiá cota(hcioimdo à
apresentação de comprovação por meio de documei-Lto oficial de que f'az jus ao tJ-atamento
tributário favorecido previsto ivu-aferida Lei Complemelltar
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i [). Ã Administração cieduzirá do montâilte a sei- pago os valores correspondentes às multas e/ou
indenizações de\;idas por pane da CONTRAT.ÓJ)A

7.1 0.1 0 desconto de qualquer valor ílo pagameTito de\;ido a CONTRAT.f\DA será precedido
de processo administrativo eTTI que será garantido o cona-aditório e a mnpla defesa, com os
reGEu'sos e Hiatos que lhes são inerentes

1 ] E vedado a C{)NTliAT.!\DA tmnsferir a teicciros os direitos ou a-éditos deconentes do contrato.

'7.1 2. Nenhlmt pagamento será efetuado ao fomecedor enquanto estiver pendente de liquidação
clualquer obrigação Hu abeira que Ihe tiver sido unposta em decorrência de inadimplência contratual.

7. 1 3.No iíiteresse da Administração poderá oconei a antecipação de pagamento, sendo este em duas
hipóteses

7.1 3. 1 . Por meio de con-espondência cota a antecipação da execução da ot)ligação: propiciando
descontos para a CONTRAT.A.DA (amigo 40, XIV, 'd'). Calculado ã ta>m de 0,5% (meio por
cento) ao mês- ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte t'ãi-mula:

i-íT)ai oa'

365

D - l x N x vP, onde

l ce de atmlização ilnanceim

TX er)tuas da taxa de desconto

D - Desconto por antecipação;

Ntlimero de dias enb-e a data prevista para o pagamento e a dci efetivo pagamento antecipado

\T ior da pm'ceia a ser antecipada.

N

1 1 3.2.Nas contratações intenmcionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser
açor(hda entre as partes

CLAUStJLA OITAVA - DO REAJtTS'lT/RE\leÃO DE PjiEÇOS
C)s preços são fixos e m-ealustáveis, excito nos casos previstos no Deck-eto n' V.892/1 3:

8. 1 . 1 . Os preços registrados poderão ser revistos eTn deconêílcia de e\-enFual redtiçào dos preços
praticados ílo TílerCadO ou de fato que eleve o custo dos sen,aços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações juro aos fornecedores, observada as disposições
contidas im alínea "d" do inciso 1[ do capuz do at. 65 da Lei n' 8.666./93;

8. 1 .2. QLmndo o preço registrado [omal-se superior ao preço praticado no mercado por motim o
supera eniente, o órgão gerenciador con\;ocm-á os fomecedol-es para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

8.]

CLAUStJLANONA FISC.ALIZAÇAO E ACOAIPAPqlT.AAIENTO

9. 1 . A CONTRAT.Ó-NTE designará um fiscal para acompanhar e canhota!- a execução do contrato: a
qual será realizada em total obsen anciã ao contido ]lo Edital e, ainda, aos regrainentos legais da Lei n'
8.666/'93

7



CLAtrsutADjlciK{A-s.!tXÇÕXS
1 0. 1 . O ]icitante/fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposm, não assinar a
Ata de Registro de Preços, deixa de entregar documentação exigida neste 'Edital, apresentar
documentação.balsa, eiwdaJ- o rebrdamento da execução de seu objeto, não mantiver a propost#lance,
falha- ou fi-auda- na execução da Ata/Conlralo, comportar-se de modo inidõneo, fizer declm-ação falsa
üu cüineter ftaiide üscai. ga'nítido ü direito à ampla dciresã. fica-á impedido de !imita- e de cünü-ata-
cam a União e será desci.edenciado do SIC.f\-F, pelo prazo de até 5 (cinco) alias, sem prquizo das
smlções previstas neste Edital e na 'Ata de Registro de Preços e das detnais dominações legais'

l C).2. Pela inexecução total ou parcial do conüato a Administração poderá, gmantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as calções previstas no item 18 do Edita] do Pregão n.'344/20]7 desta
!tutttwção, çom sew Anexos

CLÁUSULA DECIDIA PRIATEIRA- DA \LTERAÇÃO E RESCISÃO
A alteração desce contrato poderá ocorrer em consonância com o art. 1 2 do Decreto n' T.892/13} ] . l

1 1.1.! . 0; çontmtos deçon-entes do Sistema d Regisü'o de Preços poderão ser dLerados,
obser\ ado o disposto no aít. 65 da Lei n.' 8.666/93i

1 1 . 1 .2. Em caso de alteração cona-anual, o n]esmc] será formalizado por meio de temia aditivo, a
ser assinado pelas partes;

1 1. 1 3. Aios que nào caiacterizem altelaçào de contrato poderão ser regisb'idos por simples
apostiiamento, diSpeilSaTldO a celebração de aditl:lm unto

1 1 .2. A rescisão desce collü-aEo poderá ser

1 1 .2. 1 . Detêm\iluda por ato unilateral e escrito da CONTRAT.óLNTE. nos casos eitumerados
nos incisos l a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666./93, notiücando-se a CC)NTRAT,Ó-DA com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias

l i.:.l!. Amigável, por acordo enü'e as putos
para a CONTRATANTE;

reduzido a felino, desde que imja conveniência

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

] 1 .2.4. Determimdo por ato uiüateral e escrito da CONTliAT,a-NTE, nos casos entmlerados
nos artigos 1 9,20 e 21 do Deck-eto na '7.892/1 3.

] 1.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRAT,ÕJ{TE em caso de rescisão
adminisü-ati\ a prevista no art. 'P7 da Lei na 8.666, de 1 993. O terno de rescisão, sempre que possível
ser-á precedido:

1 1 .3. 1 Balanço dos eveíltos conhatuais já cumpridos ou parcialmetJte cumpridos;

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

1 1 .3.3. 1ndenizações e multas

CLÁUSULA DECIDIA SEGUFlIDA- DAS DISPOSIÇOES GEJ{AIS

i 2. i . E vedado efêtuar acréscimos nos cluantitativos fixados peia ata de íegistro de preços que deu
causa e motivação a este termo de contrato, inclusive o acréschno de que trata o g 1= do aH. 65 da Lei
n2 8Lei na 8.666;/93

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente contrato e não dh-amidos coilsensualmente serão
resolvidos rla Subseçào Judicià-ia de Florianópolis (Seção Judicià-ia de Santa taurina) - Justiça
Tip.4prn]e
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1 2.3 integra este Termo de (contrato o i\nexo i, contemplado na página n' 10, que detalha a iisn dos
produtos'materiais e quanta cativos adquiridos pela CC)NTRATADA.

1 2.4. A publ ilação resumida do instrumento de combata ou de seus aditameiJtos ila Impreiwa oficial,
que é condição indispensável paa sua eficácia, será providenciado pela Administração

E, poi estarem assim justas e acordadas, findam as partes o presente insM-acento em três vias de igual
teor e fonua: im presença dias testemurlhas abaixo

F[orianópo[is, ] 9 de ju]ho de 20] 8

Jair Nãi5;leão Filho
CPF: 342.374.379-49:

Gustavo Tonet BassaJU
CPF: O1 8.375.730-00

Test
\

+
come: IHi
CPF 076.191.42S32

Nome
553.M049CPF:



.iNpxo l DO TEjixio DE CONTRATO m.;g:ÍÉZ/!;D18PKocxsso N.' 23080.038s22/2017-93
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Grupo/Item Descüção
tTnid.

Aludida Qtde.
Valor

Unitário
®$)

\ralar

Total
(R$)

0029 20680 - C.a-DElliA ESCRITÓlnD GlliATÓRIA

Especificações completas do item consMtl no
Anexo ll do Edital.

c.atDEl:RA ESCluTORla CIRATüliIA  
02 500.99 1.0D1.98

I'oral (R S) 1.001.98
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Telefone: (48) 3721-9320 - Fax: (48) 3721-8422
E-mail: dpc@contato.ufsc.br

PORTARIA NQ 276/CCF/2018 DE 19 de Julho de 2018

" v;...3RF ã181,& BgHã :S:fB.=gE'3 flS;ÜB''"õ«'«,

R ESOLVE

s :'ã$BMIÜHZÇHS Eg'l$ çg :
FELIPE DO NASCIMENTO VIEIRA
Engenheiro Agrónomo, CPF 03.599.905.924
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS / CCÀ(CCA)

FRANK BELETTINI
Técnico De Laboratório/área, CPF 5787261 9920
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS / CCA (CCA)

(.U«. h 2&,:e
Ulisses irai Zilio

Diretor Departamento de Projetos.
Contratose Convênios

OPC/PitOAD
Portaria 1005/2016/GR


