
Ê .:.:'f'«

:' ' ' '

t'';
;;:+ -; k:. '
1 ; \ ' l ' .

#'':l'\f '} ', ' ;:
. - .'\ +

ilÜ#li
.1.

+

{

./'

'Jii'.'l:
SERVIÇOPÜBLICOFEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PR(5-RnTONA DE AOMINISTRAÇÃO1:::'' : :.A

.v
TERMO'. DE RESCISÃO AMIGÁVEL EM COMUM
ACORDO AO CONTRATO N' 27/2016, QUE ENTRE.SI
FAZEM , Aj} UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA E.A EMPRESA PCPA ADMINISTRADORA
DEBENSLTDA::/

A Universidade. Federal de Santa Cafarina(UFSC), autarquia educacional criada e
integrada ao Ministério da Educação (MEC) pela Lei n' 3.849 de 18/12/1960, inscrita

sob o n' 83.899.526/00ü1-82, .com sede no Campus Universitário,.Bairro
Trindade, nesta capital, representada neste ato pelo seu Pró-Reitor de Administração, Sr.
Jair Napoleão Filhos CPF 342.1i74.379-49, doravante denominada LOCATÁRIO e a
empresa PCPA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., estabelecida à Avenida
Santos Dumont, n' 4.221, .sala 01, Zona Industrial,« Joinville/SC - C.EP 88111-510,
representada neste. ato. pelo. Sr. Paulo Cegar. Ávida de .Souza, CPF : 066.070.989-91
inscrita no CNPJ sob l.o n' 05.872.998/0001-38, doravante denominada LOCADORI
Hlmlam otlpresente.'Termo de Rescisão amigável de comum''acordo, decorrente do
Processo n' 23080. 072776/2015-79J#com sujeição às normas emanadas.. da Lei n'
8.666/1993 e da Lei 8.245/1991 ,e sob as seguintes qláusplas e condições:

/'

CLÁUSULA PRIMEljiAL DO OBJETO

O LOCADOR.. e o ILOCATARIO resolvem rescindir em comum acordo. na. Melhor
forma de direito,' a partir.da data de.17/03/2018, o Contrato n' 27/2016 que tem .como
objeto;a locação de imóvel situado no endereço Rua .Dr. Jogo Colin, n' 2.728; bairro
SaguaçÜ no Mlüiicípio de Joinville/SC, objeto da matrícula n' 139.099,. do I' Registro
de .Imóveis Joinville, para abrigar as instalações da {Jniversidade Federal de Santa,
Catarina, respaldada no que faculta a Lei:8.666/1 993, Artigo 78.

Parágrafo Primeiro: Os efeitos .Hlnanceifos do Contrato, em relaçã040 LOCATÁRIO,
consoante aosl .valores indicados no contrato inicial, serão considerados suspensos .a
i)arar da data da resc.isco da referido Tempo.

CLÁUSULA SEGtJNDA - DOS FUNDAMENTOS

Esta rescisão fundamenta. se no art; '78 da .lei nó 8.666/1993 e no inc. 111 do art. 23 da
Lei 8.245/1991,.tendo em;vista a cóncordância da 'Locadora e a conveniência para a
Adminislraçãó.

CLÁUSULA'TERCEljtA-.- DOS ENCARGOS
)s

\

O LOCATÁRIO:e.asstllne atéba presente' data total. responsabilidade pelos . encarg
tributários, sociais, .p(evidenciários2 e trabalhistas, canformejprevisão .. contratual
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editalícia,. deêatrentesl dak relações jurídicas do contrato eom éxclusão~ total ' do
LOCADOR. U ;lI ..;'.. .'

ci,Áusui.Á QÜAKT.A. : DA PUBUCÀÇÃ0 # b] l }-,?
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Conüato.

Assim, as partes declaram nada ter .a.exigir, uMa. da outra; .em relação a qualquer
obrigação advinda do contrato ora rescindindo

CLÁUSULASEXTA-DOSRECIIRSOS
Os recursos necessários ao atendimento das despesas. correrão 'à conta .do Orçamento
Geral dà UFSC, no Programa de Trabalho 12.364.2080.20RK.0042{ PT:RES 108366 é
108371., Natureza de Despesa339039; e Fonte 8100000000.

E, PQr estarem, assim,:liuitos e acordada)s íirmàln o presente instrumento
em 02(duas) vias 'be .'igual teor e fomla,.juntamente com duas testemunhas,. para que
surta seus jurídicos e legais efeitos.

Florianópolis,. 22 de.maio de 201 8

tente
leão Filho; Paulo Casar Ávida de Souza

CPF 066.070.989-91CPF 342.374.379-49

TESTEMUNlIAS
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