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TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A
UN]'VERSiDADE FEDERAL DE S.\NTA CATAKINA E A
ESiPRESA SERRA XIOBILE INDUSTRIA t COMERCIO
LIDA-EPP.

A Ut)iversidade Federal de Satlla Catarina(UFSC), autmquia educacional criada e integrada ao

MinbtéHo da Educação (MEC) pela Lei n.' 3.849, de i8/i2/19õo, inscrita no CNPlr/MP sob o n.'
83.899 S26/0001-82, com sede no Campus Universitário, Bairro Trindade, nesta Capa tRí, representada
pelo Pró-Reitor de Administração, Jair Napoleão Filho, CPF i].' 342.374.379b49, doravante
denominada CONTRATANTE c a Empresa SERRA IVIOBILE INDUSTRIA E CONIERCIO
LTI)A- EPP, inscrita no CNPJ n.' 07.87S.146/0001-20, com sede na Rua Nelson Dirias de Oliveira,
n' 77, Caxias do Su]/RS, CEP 09.507-445, doravante denominada CONTRATi8JDA, neste ato
representada pelo Sr. Gastava Tonel Bassani, CPF n.' O1 8.375.730-00, firmam o presente TERN[O de
contrato, de acordo co]b o Processo H.o 23080.038522/20] 7-93 e So]icítação ])igita] b" 25217/20] 8,
com suyetçãcl às normas emartadm da Lei n.' 8.666/93 e suas alterações postericlrcs, Lpl n' l0.520/02 e
suas alterações posteriores, Lei n.' 9.784/99 e suas alterações, Decreto n.' 5.450/05 e j;uas alterações,

Decreto n. 7.892/i3 e suas alterações, c às disposições estabelecidas no Edital Pe Pregão n.'
344/2017 e nas cclinplementações a ele integradas, aas tenros da proposta vencedora e sob as
seguintes cláusulas e condições:

CI.ÀUSULA PRIMEIRA - OBJETO

[ .] . Este contrato tem como objeto a aquisição de mobiliário corporativo para atender e entregar
no Campus Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina -- UÜSC, confonne
quantidades, valores unitários e totais e exigências estabelecidas neste instrulncnto, contorne ANEXO
Í

1 .2. Este Termo de Contrato vincula-sc ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo c à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUrlmA - DO LOCAL E no PRAzo DE ENTREGA no dSJtTO
2. 1 . Os mobilià-ios deverão $ei entregues c instalados nos seguintes locais:

2. 1 . ] . Universidade Federal de Santa Catarina, no Campus Universitário Jogo bavid Ferreiro
Limo, Bairro Trindade, ein Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outro local deHtnido na
solicitação de fornecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das (}#h{)0 às 1 2h00
e das }4hOa às17hQ0.
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2. 1 .2. Campus de Araranguá da UMversidade Federal de Santa Catarina. locatlzado na
Rodovia Govcmadot- Jorre Laccrda, n' 3201 - Km 35,4, Bairro Jardim das AviÜidas.
Araranguá/SC, CEP 88906-072, em horário comercial, de segunda a sexta-feira bas 08h00 às
}2]l00 e dasi4hQ0 às}7hü0

2. 1 .3. Campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na Rua
João Pessoa, 2750, Baixo Velha, Blumenau/SC, CEP 89036-256, em horário colnerciat. de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00 e das 1 4h00 às 1 7h00.

2. 1 .4. Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina. taçalizado na
Rodovia Ulysses Gaboardi, Km 3, Caixa Postal ] 01, CEP 89520-000, em horária comercial. de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 1 7hC)0.

2. t .5. Campus de Join]'i]]e da Universidade Fedcna] de Santa CaÍarina, localizallo na Rua Dr
Jogo Colin, 2700, Bairro Salto Antõnio, Joinville/SC, CEP 892 1 8-035, em horário comercial.
de segunda a sexta-feira du 08h00 às 1 2hOQ e das 14h00 às 17h00.

2.2. A Contratada deverá entrar em colltato caiu o
solicitação de fomecimento para programar a entrega.

responsável pelo recebimento indicado na

2.3. O prazo para entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de 3& (trinta) dias.
contados do recebimento da solicitação pelo fonlecedor.

2.4. O encamlnhatnento da solicitação de .fornecimento poderá ser efetuado mediante o envio. peia
Administração, de correspondência eletrânica (e-mail) ao cadeia eletr6nico da Conta:atada constante
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - S[C,A.F ou na Ata 4e Registro de
Preços assinada pela Contratada. A confirmação do envio da solicitação será ateada mediante o
recebimento de relatório de confirmação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema
administrador dc c-maias da UFSC, indcpendentelnente do envia de confirmação [le 'leitura c/ou
recebimento por pw'te da Contratada.

2.5 Eventuais pedidos de prorrogação de pomo de fomecimento deverão sçr encamiíú:idos, via oHcio,
para os endereços eletrânicos ãaÊ!:dçpln@çg!!nata:11Bg:b!, ççÊâçQDldlo.ufsc.br e

sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a due se refere o
pedido.

CI.ÁUSULA TERCEllIA - DA VIGÊNCI.4
3.1. O plano de vigência do contrato será de 12 {doze) meses, a partir da data dd assinatura do
instrumento, nos tel-mos do artigo 57 da Lei n' 8.fi66/93, sem possibilidade de ptorroghção.

3. 1 . 1 . .A.s obrigações pertinentes à gal'antia contratua! do objeto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, permitindo eç'pbLual aplicação

de penalidades em cuo de descumprimento de alguma de suas condições, mbjmo depois de
cxpirada a vigênciaconnatual.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRAT.ANTE

4. 1 . Acompanhai' e flscalizai' a execução do fornecimento contratado, bem como realizar testes tios
bens fot-neçidos. atestar nas notas õscais/farra a efetiva entrega do ot$eto condatado c o seu

4.2. Aplicar à Contratada m salçãcs rcgulunentares e conüatuais.
aceiteC
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4.3. Prestar as infol'mações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertii&ntes ao abeto,
pat'a a fiel execução do avançado

4.4. 1nfbrmar à Contratada, toda e qualquer inegularidade constatada na execução do Jbjeto
4.5. Atender, com reiaçãoaos produtos químicas controlados caso calutcm tição ao jjoJeto. ca..a o

disposto na Lei 1 0.357/2001 , no Decreto n' 3.665/2000, no Dec.reta n' 4.2ó2/20(b. na Pararia no
1 .274/2003, e deinals normativas vigentes.

CLÁUSULA QUINT-A - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Foi'tlecei .i Contratante a quantidade dos produtos/materiais discriminada na respectiva
Autorização de Fonlecimento, no prazo estabelecido no item 2.3 do presente Termo 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 aa Dueto do fomecimÉnto

5.4. Manter, diante a execução do fonlecimento contratado, as mesmas condições da 4abiiitação.

;;;=:=:;?:=:ilE: y==:=\:l: ::,===H';;U===m+\: !E:q
5.6. Responder por qualquer prquízo que seus empregados ou propostos causarcin 4d património da

atantc c/ou a terceiros, decolrentcs de anão ou omissão' cuJposa ou dolil;a, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizações cabívçis c assumindo o ónus referente

5.7. Con)unicar à Contratmlte, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da enüega, os
!nottvos quc impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, cona a devida conaprovadão. ''
5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdcnjliários. fiscais,
comerciais, tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de gmaultia e quaisquer outras
que incidaill ou venham a incidir na execução do contrato. ' 'l ' ''

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

o. Rwponsabilizm-se para que os bens soam, pwferenciatmente, acondicionados Im embalagem
=dividual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de íbmla a
garanLu' a máxima proteçào durante o transporte e o armazenamento.

5. ! 1 . Responsabilizar-se pelo transporte, aconücionamento e entrega, inclusive descai'egamento dosmateriais.

5.]2. Conüibuir para a prolnclção do desenvolviTnento llacional sustentável no c#ijnptimento de
dii'etrizcs c critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 (14 Constituição
Federal/1988, e em co]]flormidade cona o m't. 3' da Lei n.' 8.666/1993 e ctnm o art do da Instrução
Normativa n' 0 1/201 0, da SLTI/MPOG
5.13. Assegurar-sc de quc os bens não çontenl)am substâncias perigosas enl concclxtr&ção acima da
recomendada ua diretiva RoHS (Restriction of Certain llazardous Substmlces), tais como mercúrio

(Hg), chumbo (Pb), cromo hcxavalente (Cr(VI», cádmio (Cd), bifbMl-polibruinados IPBBs): éteres
difenil-policromados(PoDEs).

í14 Respansablliza'-se pela retirada das resíduos das embalagens do ]oca] ke entrega ecomprometer-sc pela destiilação corneta dos mesmos.

5.]5. Quando da utilização de adesivos, que estes soam à base de PVA e, quando n:b possível, de
baixada)issão de br! aideidcs.

5.1fi. Quando da utilização de revestimentos cm PVC ou laminados de borda, sdkLnl utilizados
adesivos de cantata à base de solventes í)ão-agressivos.
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5.] 7. Fomecer produto com os principais componentes identificados um a um para facilitar frituras
l-cciclagens; '

5.18. Tdentitlcar as partes do produto que contenham plásticos, segulldo a NÉR 13230,/2008

Embalagerls c acondicionamento plásticos recicla\eis - [dentiücação e simbologia;

5.] 9. hlfamlar os corantes adicionados ao produto quando da utilização de tecidos pha a fabricação
das cadeiras, vedada a utilização dos corantes abaixo listados:

5.20. Quando da utilização cle tecidos para a fabricação dm cadeiras, não devem ser utilizados

4

l Amena Cód 'l  
4-aminodif'e ni lo (92-67-] )   3,3 ' -dimcti] -.4.4 ' -

d} am inodifenilmetano (838-88-0)
Benzidina [ 9:Z-87 -5)   p-crcsidina f120-71-8}
4-cloro.ü-toiuidína (95-69-2)   4,4'..oxidianilina  
2-tlaftilami1la r9] -59-8)   4.4'-tiodianilina f ] 39-$-1 }
0-aininoazotoiuçno (97-53-3)   o-toluidina Í95-53«\
2-amido-4-nitrotoiueno (99-55-8)   2,4-diaminotolueno f95-8a-7\
p-cloroanilina (10647-8)   2.4,5-trimetilanilína (i37-i7-ji
2.4-diaminaanisol (615-05-4)   4-animo obenzeno f6a-09-3)
4,4 '-diamhodifenil11 etano (101-77-9}   o-músidilla (90-Q44}
3,3'-diclolobenzidina (91 -94- 1)   2,4-xilidina r95-ós-il
3 ,3 ' -dimetaxibenzidina (119-90-4)   2,6-xilidina r87-62-7\
3 ,3 ' -dmed Ihenzidina (119-93-7)      

Corant«
Estrutura número CJ. {CbZor

/nílarou indfcclnternacionalde
Coraníes}

CA$ÍeBfmü ,4Ó$t#nc'#
N'

C.T, Dispense Blue 3 C.{. 6 } 5Ü5 247$-45.R
C.l. Dispense Blue 7 C.1. 62 500 3}79.46.q
C.l. Disperso Blue 26 C.1. 63 3o5  
C.í. Dispense Blue 35   ]2222-7$-2
C.l, Dispense Blue }02   12222-97.8
C.l. Dispcrse Blue 106   12223.n1.7
C.l. Dispense Blue i24   6]951.51.7
C.}. Dispense Brown i   2335S.64.8
C:.T. Dispense Orange ] C.Í. i } Q80 2S8}.69.3
C.l. l)ísperse amnge 3 C.T. 1 1 QQ5 73a«o.5
C.J. Dispcrsc Orítngc 37    
C.l. Dispense Olange 76 C.1. } 1 132  
C.i. Dispense Red ] c.1.11 110 2R72.Ç9.g
C.]. Dispcrse Red ] ] C.Í. 62 0] 5 2872-48.2
C.l. Djspel'se Red 17 C.{. 1 1 2iQ 3}79-8$-3
C.], Dispelsç Ye]Íow ] C.l, l Ü 345 } } 9- } 5.3
C.l, Dispense Yellow 9 C.1, 1 0 375 6373-73.5
C,l. Dispense Yellow 39    
C.l. Dispersa Yeílüw 49    



5.21. A licitante vencedora deverá entregarjunto com as cadeiras giratórias o Manual do Usuário. no
qual conste a classificação das cadeiras girat6rias, as instruções pa'a uso/r&gulagcm c as

e 2Q06

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA

6. 1 . O prazo de garmtia mínima sela de

6. 1.1 . !!Ê!!!(E1]:.gZ:l..]ã: 60 (meses) meses ou a fornecida pelo t'abrica&te, a que for
maior. Não havendo indicação expressa, será considerado colmo ta].

6. 1 .2. eles) meses ou a fornecida peia fabricante, a
que for maior. Não ha'tendo indicação expressa, será considerado como tbi.

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.] de1lte Tempo de
Referência, consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n'
8.078/1990 c suas posteriores alterações -- Código de Defesa do Consumidor, Üem como dos
encargos previstos à Contratada no Edital c seus Anexos.

6.3. O aceite/api-ovação do(s} produto(s)/materialÍis) pelo órgão licitante hão exclui a
responsabi[idade civil do fomeçedor por vícios de qualltidade ou qualidade do(s) produto(s)
ou disparidades com as especiãcações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo.
sc a UFSC as faculdades previstas no art. 1 8 da Lei n' 8.078/] 990.
6.4. Caso, por qualquer iatzào, não possa scr processado o l-cccbimcnto dcflnitivd ilo momento
da entrega, o oqeto licitada será recebido piovisoríamente para posteHoi verificação de sua
confomlidade çom as especificações constantes da Nota de Empenho e (lo i-espectivo
documento fiscal.

aceito, devendo ser substihído no prazo de até 5 (cinco) dias (úteis), sendo o (qus dccoireilte
da substituição de responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGANIENTO
7. 1 . O valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo obyeto do pj-esente contrato é de R$ 6.5]2.87
(seis mil, quinhentos e doze reais e oitenta e sete centavos).

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

7.3. Os recusas necessários aü atendimento das despesas do presente conuato corrcdão à conta do
C)rçamento Geral da CONTRATANTE, no Programa dc Trabalho 12364208020RKk)042; PTRES
1 08366; Natureza de Despesa 44905242; c Fonte 8 100000000

7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados em conformidade com a Lei n+ 8.666/] 993 e
conforme disponibilidade de recursos financeiros, pelo Departamento dc Contabilidade ç Finanças
(DCF), mcdialltc crédito bancário, salvo:
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7.4. ] Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o lii:cite de que bata
o ulclso ll do art. 24, da Lei n' 8.6ó6/'i993, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis
contados da apresentação da nota fiscal/'f'actua. l [

7 5 0 pagamento será efetuado pelo DCF no prazo máximo de 30(tl:inca) di:ls, a cantai do
recebilncnto dos materiais/prestação dos sciviços e, assim colho, da cnüega da'bl)ü fisca]/faüua
devidamente atestada, a qual deverá: ''" " r

7.5. 1 . Ser emitida confonne as previsões legais e rcgüamentarcs vigentes, ein + (duas) vias ou
''laJS, com n]esn]a lazão social c número de inscrição no CNPJ/MF infoj-mados para a
habilitação e oferecimento da proposta de preços. bem como deverá conter lodos os dados
neçessálios à perfeita compreensão do documento.

7.5.2. Conter registro da data de sua apresentação/recebimento e do set'odor 4esponsávet po!'
este cm todas ns suas vias, assina como, cn] mecanismo colllpletnentar de icgi:juro, como livro
protocolo de recebimento, aviso de reccbimcllto ou outi-o, quando louvei'

7.6. Quando da ocos'ênçia de c'ç'cnMais atrasos dç pagaucnto provocados exciujiiv-amçntc pela
Administração: o valor devido deverá ser acrescido de atualização Êínanceira. e sua abumção se fmá
desde a data dc scu vençiíllcnto até a data do efctivo pagam }cmo, cm quc os juroslde mora serão
calculados à taxa de 0.5% (meio por cellto) ao mês, ou 6% {seis por centojf ao ano, n-icdimlte aplicação
das seguintes fomlulas:

l

365

EM - T x N x VP, onde=

l = Índice de atualização financeira;

TX cntual da taxa dejuros de mora anual;

N - Ntlmet'o de dias entre a data prevista para o pagamento e a do etêtivo pagalbento;
VP - Valor da parcela em atraso.

EM = ERGA-güs monatórios;

7.6. 1 . Na hipótese de pagamento de Juras de mora c demais encargos por aü'aso, cls autos devem
ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade
superior coinpetellte, que adotará as providências para veriHcai se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identificação dos en\:Dividas c itnputação de ónus a qucnl deu causa.

7.7. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ol'dem bancária
(OB) para pagamento.

7.8. O pagam.ente sonlenLe será autorizado depois de efêtuado o "ateste" pelo servidor competente,
devidamente identificado, na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regu]al-iltade fiscal do
prestador dos serviços

7.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária, nos termos da legislação 4piicável

7:9. 1. Quinto ao Imposto sobre Sewiços de Qualquer Natureza (ISSQN), seH abse!-vadtl o
disposto na Lei Ciümplementar n' 1 1 6, de 2003, e legislação municipal aplicável.

7.9.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos t#imos da Lei
Complementar n' 123, de 2006, não soüerá a retenção tributada quanto q(]s impostas e
conuibuições abrangidos por aquele regime. No cntalato, o pagamento ficará cd)ndicionado à
apresentação de calnprovação pot meio de docume1lto oficial de que faz jus ào hatamento
tübutário Favorecido previsto na levei'ida Lei Complementa.
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7.10. A Administração deduzirá do lnontantc a ser pago os valores correspondente1l às multas e/ou
indenizações devidas por pare da CONTRATADA

7.10.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONiTRATAI)À sela precedido
de processo administrativo em quc sela garantido Q contraditório e a ampla defesa, com os
recursos e meios quc lhes sào inerentes

7. ] 1 . E vedado a CONTRAT.A.DA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrçdtes do contrato.

7.] 2. Nenlluin pagalncnto será efetuado ao fomecedor eílquanto estiver pendent(l de liquidação
qualquer obrigação financeira que Ihe tiver sido imposta em recorrência de inadimp]êpllia contratual.

7.13.No interesse da Administração podem.á ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este cm duas

7.] 3.1 . Por meio de corrcspoildência com a antecipação da execução da obrigílçjio, propiciando
descontos p?ra a CONTRATADA (artigo 40, XIV, 'd')- Calculado à taxa de 'Ó,5% (meio por
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) aü mo, mediante aplicação da seguinte fórhluta:

1-(TW i OO)

365

D = 1 x N x VP, onde

l = Índice de amalízação financeira:

TX = Percentual da taxa de desconto;

D = Desconto por antecipação;
N

Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetiv'o pagamento mltecipado

VP = Valor da parcela a ser antecipada.

7.13.2.Nas contmtaçõcs intcmacionais, onde poderá prevalecer disposição Especial a ser
acordada entre as pares;

CLÁUSULA OIT.AVA - DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS
os preços são fixos e irreajustáveis, exceto nos casos previstos no Decreto n' 7.892113:

8. ] . 1 . Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência dc ex:cntua] redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens i'egistradbs, cabendo ao
órgão gcrenciador promover as negociações junto ao$ fomcccdorcs. observadas as disposiçõcs
contidas na alínea "d'' do incisa JI do capot do art. 65 da Lei n' 8.666/93;

8. 1 .2. Quuldo a preço registrado toma-se superior ao preço praticado no mercijclo poi motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

8.1

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHA){ENTQ
9.1 . A CONTRATANTE designará um âlscal para acompanhar e controlar a execução do contrata. a
qual sela realizada em fatal absel"ç'anciã ao contido no Edital e, ainda, &cis Ferramentas ligais da Le{ n'
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CI.ÁUSULA DÉCIMA - S/UNÇÕES

ou cometer üaude fiscal, garantido o direito à atnpla def'esa, ficará impedido de ticüzf e de contratar
com a União c será dcscredcnciado do SICAF, pelo prazo de até 5 (anca) anos, Éim prelutzo das
sanções previstas neste Edital e na Ata dc Registro de Pi-aços e das demais dominações legais.

10 2. Pela inexccução total ou paiçial do contrato a Administração poderá, garantida l prévia defesa
aplicar a CONTRATADA as sanções pre'''isto no item 18 do 'Edital dü Pregão n. '1344/201'i desta
instituição, com seus Anexos. ' ' -'" "

CLÁUSULA DÉCIM.4 PRIMEIRA- DA .ALTERAÇÃO E KESCÍS.Ãb
A alteração deste contrato poderá ocorwr em consonância com o ai'{. 1 2 do Decreto n' 7.892/1 3:

l l.l. l . Os conüatos decorrentes do Sistema dc Registro de Preços poderão se. alta'idos.
observado o disposto no art. 65 daLeí n.' 8.666/93; ' ' '' ''"'--'-'
] 1 . 1 .2. Em caso de alteração conta-atual, o mesmo será formalizado por meio de termo aditivo. a
ser assinado pelas partes;

l ] . l

1 ] . 1 .3. Atou que não caracterizam altel-ação. de contento poderão se!- registmdbs por simples
apostilamento, dispensando a celebração deaditamento. ' ' '

11.2 A rescisão deste cona'ato poderá ser:

] 1 .2.1 . Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casa)s enumerados

axltecedência mínima de 30 (trinta) dias;

1 1 .2.2.AFugavel, por acordo entre as partes, reduzido a termo. desde que hajjl conveniência
pmaaCONTRATANTE; ' r

1 1 .2.3. Judicial, nos tcrrtlos da legislação vigente sobre a maté] ia;

1 1 .2.4 Determinado por ato unilateral e escrito cla CONTRATANTE, nos cul)s enumerados
lias artigos ] 9,20 e 2 1 do Decreto n' 7.892/]3.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em casc de J'escisão
administrati'ç'a pre'ç'isca no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1 993. O ferido de iescisãa, sempre que possível,
será pl'eccdido: '

1 ] .3. 1 . Balanço dos eventos contratuais jã cumpridos üu parcialmente cumpridos;

1 1 .3.2. Relação dos pagamentos jú c6etuados c ainda devidos;

] 1 .3.3. Indenizaçõcs e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.] . É vedado ef'etuar acréscimos nos qualltitativos fixados pela ata de registro de bl.eços que deu
causa e motivação a este teimo de contrato, inclusive o acréscimo de que bata o g le do art. fi5 da Lei
nl8Lein'8.666/93.

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente contrata e não dirilnidos consensuklmente serão
resolvidos na Subseção Judiciária de Florianópolis {Seção Judiciária de Sai\ta Catadina) - Justiça

ea.ei'a

8



t2.3. Integra este Termo de Contrato Q Anexo 1, contemplado na página n' io, que dçjatüa a lista dos
produtos,'materiais e quantitativos adquiridos pela CONTRATAD.A..

1 2.4. A publicação resumida do instrumento dc contrato ou de seus aditamentos na lí4prensa Oficial.
quc é condição indispensável para sua eficácia, será providenciado pela Adminisn'açãg.

E, por estaren} assim justas e acordadas, Hurnam as partes o presente instrumento em p'lls vias de igualteorcfunlla,napresençadastcstelnunhasabaixo. ' I' ''

Florianópolis, 25 de abril de 20 1 8

Jair Napoleào Filho
CPF: 342,374.379-.49

Gustavo Tonel passa
CPF: 0}8.375.730-{)

Testam\filhas

o,.@
me
F 0)É:,. i'?{. q.aS)-Ú.:,Z '\

Nome: ,CZ.47é:o./ Z'l
CPF: o2' .3 7g?.gl q(,



ANEXO l no IERhío DE CONTRATO N 'l-\8&(:.à)!3PRocrsso N.' 23080.+38522/2017-93

Gwpo/Item Descrição
Uaid.

Mledidü Qtde. i !$)  
0029 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA

Especificações cün)plenas do item constal] no
Anexo ií do Edital.

CADELITA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA

UN 13

 
6.5]2,87

Total (R$) 6.512.87



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-REITORIA DEADMINISTRAÇÃO
Departamento de Projetos, Contratos e Con;ênios - DPC

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

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

PORTARIA NQ 1 86/CCF/2018 DE 25 de Abril de 2018

o(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos, Contratos e Convêmlos
no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria Re lo05/GR/2016 I'''

R ES OLVE

...";r';BBHIÜ iH IHSH=il'l K %s $:
LEONARDOFELISBERTO OLIVIER
Assistente Em Administração, CPF 00.969.697.929
CAMPUS DEARARANGUÁ/ARA(ARA)

Ulisses Irai Zilio
Diretor Departamento de Projetos

Contratos e Canvênios
DPC/PROAD

Portaria 1005/2016/GR


