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TEjiA{O DE CONTRATO QUX CELEBRAAI ENTRE SI A
UTW'\TjiSID \DE liEDER.AL DE S.!\)WA CATAmNA E A
EAIPRESA SERRA MOBILE INDtlSTRIA E CONIERCIO
LTDA EPP.

A Universidade Federal de Santa Catarina(UFSC), auto-quis educaciolnl criada e integrada ao
1.ministério da Educação (MEC) pela Lei n.' 3.849, de 18/1 2./1 960, inscrita no C:NPJ,/MF sob o n.'

83.899.526,/0001 -82, com sede no Campus Universitá'io, Bairro Trindade, nesta Capital, representada
pelo Pró-Reitor de Administração, Sr. Jair Napoleão Filho, CPF n.' 342.374.379-49. doravante
denominada CONTRAT'!3JITE e a Entpresa SEjijiAl\-MOBILE INDLTSTRIA E COATERCIO
LTDA- EPP, inscrita no C:],ílf)J n.' 07.875.14ó/0001-20, com sede na Rua Nelson Dimas de Oliveira,
n' T7, Guias do Sul/RS, CEP 9507445, doravante denominada CONmAT.l\DA. neste ato
representada pelo Sr. Custava Tonel Bastam, CPF n.' 01 8.375.730-00, firmam o presente TERhfO de
contrato, de acordo com o Processo n.' 23080.038522/2017-93 e Solicitação Digital n' 074836/201 8,
com sujeição às normas emanadas da Lei n.' 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, Deck-eto n.' 5.450/05 e suas alterações,
Decreto n.' 7.892'13 e seus alteínções, e às disposições estabelecidas ilo Edital de Pregão n.'
3-14/2017 e nas complementações a ele integradas, aos termos da proposta vencedora e sob as
seguintes cláusulas e condições:

CLAUStJLAPRIA'IE:l:RA-OBJETO

1 .1 . Este cona-ato tem como objeto a aquisição de mobiliái'io corporativo para atender a todas as
unidades da Universidade Federal de Santa Catarinn -- UFSC e Campa vinculados, conforme
quantidades, valores unitários e totais e exigências estabelecidas neste instrumento, coiíonne ,\NEXO
l

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta
\ encedora, independelltemente de transcrição.

CLAUStJLA SEGUliIDA - DO LOCAL E DO PR.4Z0 DE ENTREGA D0 0BJET0
2. 1. Os mobiliál-ios deverão ser enb'egues e instalados nos segumtes locais

2. 1 . ] . tvniversidade I'edil'al de Santa Catarina, no Campus Universitário .l oão David Ferreira
Lima, Bairi'o Trindade, em Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outro local definido na
solicitação de fornecimento, em hora-io comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00
e das14h00às17h00
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2. 1 .2. Campus de Ammnguá da Universidade Federal de Santa CatariíJa, localizado in
Rodovia Govemndor Jorge Lacerda, n' 3201 - Km 35,4, Baixo Jardim das Avenidas.
Araranguá'SC, CEP 88906-072, em horário contercial, de segtmda a sexta-feira das 08hi)0 às
12h00e das]4hOOàs17hoo

2. ] .3. Campus de Blumenau da Uni\;ersidade Federal de Sana Catarhm. localizado íla Rua
] oão Pessoa, 27 50, Baixo Velha, Bluineimu/SC, CEP 89036-256, em hora-io comercial. de
segunda a sexo-feira das 08h00 às 1 2h00 e das 14h00 ás 1 7h00.

2. 1 .4. Campus de Cui'itibanos da Universidade Federal de Santa Catarlna, localizado lm
Rodovia Ulysses Gabamdi, Km 3, Caixa Postal 1 01 , CbP 89520-000, em hora-io cornercia]. de
seguida a sexta-feira das 08hOO às 1 2h00 e das 1 4hOO às 1 7hn0.

2. 1 .5. Campus de Joinville da Universidade Federal de Santa fatal-mal. localizado tu Rua Dr.
Jogo Colin, 2700, Bain-o Santo Antõnio, Joinville/SC, CEP 89218-035, em horário comercial,
de segunda a sexta-feira das 08h00 às ] 2h00 e das 14h00 às 1 7h00

2.2. A Contratada deverá entrar em conLato com o
solicitação de fornecimento para programar a entrega

responsável pelo recebhnento indicado na

2.3. C) prazo para eTltrega dos itens que compõem o Dueto desta licitação é de 30 (trinta) dias,
canudos do lecebunento da solicitação pelo fornecedor

2.4. O eiacalíninhamento da solicitação de f'omecimento poderá ser ef'etuado mediante o envio, pela
Adminish-açào, de correspondência eletrónica (e-mail) ao correio eletrõnico da Cona-atada constante
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Resisti'o de
Preços assinada pela Contratada A conülnnação do envio da solicitação será aferida mediante o
recebimento de relatório de conHimiação de enb'ega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema
administrador de e-maias da UFSC, independentemente do envio de confimlação de leitura e/'ou
recebimento por parte da Corltratada

2.5 Eventuais pedidos de prorrogação de p'azo de fomecmtento deverão ser encanirüados, via oficio,
pma os endereços eletrõnicos J2 Úlç:!:..3a i:!!;:!-ii\ci)T. c{,eüc..}riltli(,tiii,c t)í e

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

CLAUSIILATERCEIRA DAVIGENCIA
3.1. O prazo de vigência do cona-ato será de 12 (doze) meses, a parti' da data da assinatura do
nntrull:nenlo, nos tempos do amigo 57 da Lei tJ' 8.666/93, sem possibilidade de prol'i'oração.

3. 1 . ] . As obrigações pertinentes à garantia conüatual do oby eto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de \;agência próprio e desvinculado do prazo acima citado, pemlitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de descumprimento de algutna de suas condições, mesmo depois de
expirado a \.'igência contratual

CLÁ[ISULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONT]IAT.ANIL
Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento collb-atado, bem cotilo realiza- testes nos
bens f'omecidos, atestar nas notas fiscais,/natura a ef'etiva enb-ega do oUeto contratado e Q seu

Aplicar à Cona-atada as sanções regulamentares e cona-anuais

aceiteC

4.]
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4.3. Presta as informações e os escoa-ecimentos solicitados pela Contmtada, pertinentes ao objeto,
para a fiel execução do avançado

4.4. Infomiat à Cona'ainda, toda c qualquer h-egularidade constatada na execução do objeto
4.5. Atender, com relação aos produtos químicos consolados, caso coíutem laeste Teimo. ru íntegra o

disposto ím Lei 1 0.357/2001 , no l)ecreto n' 3.665/2r)00, no Deck-eto na 4.262./2002, na Portaria n'
] .274./2(103, e denl ais normativas vigentes

CLAUStJLA QtXNTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

] . Fornecer j Conüatante a quantidade dos produtos/materiais discriminada na respectiva
Autorização de FomecilnenEo, no prazo estabelecido no item 2.3 do presente Teimo lie Contrato.

5.2. Cloirigir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Cona-atente e/ou a terceiros.

5 3. Atellder prontameíite & exigências da Corihatante inerentes ao obyeto do t'oi-Regimento

5.4. híantel, durante a execução do fornecimento cona-atado, as mesmas condições da habilitação.

5.5. Coloca ã disposição da Contratante todos os meios ilecessá-ios para comprovação da qualidade
dos materiais, permitindo a verificação de sua conformidade com as' especitlicações' e exigências dol

5.6. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou propostos causmem ao património da
Contratante e/'ou a terceiros, deconentes de ação ou omissão culposo ou dolosa. procedendo
imediata:alnente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ânus referente

5.7. Comunicar à COTOU-atente, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os
motivos que nnpossíbilitem o cumprimento do prazo f)revisto. com a de\;ida comprovação

5.8. Respoiuabilizar-se pelas despesas dos b-ibulos, encargos b-abalhistas, pievidenciários, fiscais,
comerciais, tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou vünhailt a incidir m execução do cona'ato.

5.9. Não transferir a terceiros, por qualquer fomta, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assum idas, Item subconu-ata- qualquer das prestações a que está obrigada

5. 1 0. Responsabilizar-se para que os bens soam, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individml adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis. de torna a
garaniu- a máxima proteção durante o trarnporte e o armazeiJamento

5. 1 1 . Respoiuabilizar-se pelo tr:nlsporte, acondicionamento e entrega, inclusive descai-egamenEO dosmateriais

5.1 2. Contribuir para a protnoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de
direi-izes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da ColxRtituiçào
Federal''1988: e em coMonnidade com o tut. 3' da Lei n.' 8 666/'1993 e com o art. 6' da lllqtlução
Nonnativa n' 01 /2(]1 0, da SLTI/'hlPOG

5. 1 3. Assegura--se de que os bens não contenhmn substancias perigosas em concentração acima da
recomendada na dJretiva RoHS (Resn'iction of Certain Hazardous Substances), tais como mercül-io
(Hg), chtmlbo (Pb), crclnlo hexava]ente (Cr(v]», cá(]mio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados(PoDEs)

5.14. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e
comprometer-se pela destnmção cometa dos mesmos

5.15. Quando da utilização de adesivos, que estes soam à base de PVA e, quando não possível, de
baixa emissão de fomlaldeídos

5.16. Quando da utilização cle revestimelltos em PVC ou lamlrHdos de borda, sÜaJn utilizados
adesivos de contato à base de solventes não-agressivos.
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5. 1 7. Fomecer produto com os principais comporlentes identificados um a um para facilitar futuras
reciclagens;

5.1 8. Identifica- as panos do prodlo que çonterüam plásticos, sçgullldo a NBR 13230/20c]8

Erttbalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - Identiülcação e simbologia;
5. ] 9. Infomlar os corantes adicionados ao produto quando da utilização de tecidos para a fabricação
das cadeiras, vedada a utilização dos corantes abaixo listados

5.20. Quando da utilização de tecidos pai'a a fabricação das cadeiras, não devem ser ut:iltzados

4

Amiga  
4-aíninodi femlo     3.3 ' -dimeti1-4.4 ' -

diaminodifenilmetano (838-88-0)
Benzidina (92-87-5)   p-cresidina Í] 20-7 1 -81
4-cloro-o-toluidina (95-69-2)   4, 4 ' -oxidiamliTm f101-80-4)
2-imftilamiíla (91-59-8)   4, 4 ' -tiodianilina 1139-5-] )
r)-amlnoazotolueno (97-53-3)   o-toluidina f95-53 41
2-ameno-4-nitrotolueno (99-55-8)   2,4-diaminotoluerlo (95-80-7)
p-cloromlilim (106-'} 7 -8)   2.4.5-ü-imetilanililm ( 1 37-] 7-7)
2.4-diaminoamso] (615-05-4)   4-aminoazobenzeno ( 60-09-3~-
4. 4 ' -diaminodifenilmetm o (IfJ1 -7'7 -9)   o-anisidirla Í90-04-ÜI
3,3 ' -di clorobenzidim (91 -94 -1 )   2,4-xilidum Í95-6g ]l
3,3 ' -dimetoxibenzidilm (119-90-41   2.6-xilidina Í87-62-7)
3.3 ' -dimetilbenzidina (119-93-7)      

Coi antes
Estrutui'a número C.l. (Cp/or

/ndüx ou índice lute!-nacional de

Corantes\

:Â.S (Cltemicai.4bsü'etcB
Sei'üce) N'

C.l. Dispense Blue 3 C.1. 6 1 505 247S 45-R
C.l. Dispense Blue 7 C.1. 62 500 3179-46-q
C.l. Dispersa Blue 26 C.1. 63 305  
C.l. Disperso Blue 35   12222-75.?
C.l. Dispense Blue 102   ]2222-97-R
C.l. Disperse Blue 106   T27']3.nl.T
C.l. DispeT-se Blue 124   619SI.S1.7
C.]. Disperso Brown ]   23355-64-8
C.l. Dispense Orange l C.1. 1 1 080 25R1-6q.3
C.l. Dispense Orange 3 C.1. 1 1 005 'r'no :ín-'ç
C.l. l)isperse Ormige 37    
C.l. Disllerse Ormige 76 C.1.11 132  
C.]. Dispei-se Red ] c.1.11 ]10 2872-52-R
C.]. Dispersa Red ! ] C.1. 62 015 2872-48-2
C.l. Dispense Red 17 C.1.11 210 3]79-89-3
C.]. Dispense Ye]]on' ] C.1. 1 0 345 1]9-1 5-]
C.l. Dispense Yellow 9 C.1. 1 0 375 6373-73-5
C.l. Disperso '\'ellow 39    
C.l. Dispense Yellow 49    



5.2 1 . A licitar:rito vencedora deverá entregar.junto com m cadeims giratórias o Manual do Usuà-io. no

qual conste a classificação das cadeia-as giratórias, m mslruções pm'a uso/regulagem e as
recomendações de segurança cahn;eis, tudo de acordo com o item 4.4.1 da N13R 13.962 de dezembro

i6.e

CLAUS[JLASEXTA-GARANTIA

6.1 . O prazo de garantia mínima será de

6.1. ] . JllEg!(=:):..ãZL.29: 60 (meses) meses ou a Fornecida pelo fabricante, a que For
maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6. 1.2. llÊ!!!(!!â);!!i a 36, 39 a 46: 12 (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante, a
que fbr maior'. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item ó.l deste Termo de
Referência, consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n'
il.ü78/1 990 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).''material(is) pelo órgão licitante não exclui a
responsabilidade civil 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 pra'istas no art. 18 da Lei n' 8.078./'199ü
ó.4. Caso, pnr qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento

da entrega, o objeto ]icitado será recebido provisoriamente para posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo
documento fiscal

6.5. O produto/material que for entregue fora das condições estipuladas no Edital não será
aceito, de-Lendo ser sutnstituído no prazo de até 5 (cinco) dias (úteis), sendo o ónus decorrente
da substituição de responsabilidade da Contratada

CLÁITSLEA SÉTIMA - DO PAGAÀTENTO

7. 1 . 0 valor estimado a sei pago à CONTA'ATAD.A pelo oby eto do presente cona-ato é de R$ 1.502,97
(mil, quinhentos e dois reais e noventa e sete centRA:os).

'.=. .A CONTRAT'!\.NTE realizará o pagamento em conformidade com as condições previstas no
lta

7.3. C)s recln-sos necessários ao atendimento das despesa do preseTlte contrato comerão à conta do
C)rçamento Geral da CONTRATANTE, no Programa de Traballlo: 12364208020RK0042. PTRES:
l r:)8366, Natureza de Despesa: 449(.i5242 e Fonte: 8250262460

7.4. os pagarnenLos na CONTRATANTE são realizados em confomtidade com a Lei n' 8.666./1 993 e
conforme disponibilidade de recursos ülmnceiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças
(DCF), mediante crédito bmacá'io, salvo
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T.4.1 0s pagamentos decorreiJtes de despesas egos valores não ulü-apmsem o limite de que trata
o Incisa JI do art. 24, da Lei n' 8.666/'1 993, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.
contados da apresentação da nota fiscal,/futura

) C) pagmtento será efetuado pelo DCIF no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar do

recebimento dos mateilauapdevaliao dos serviços e, assim colmo, da enhega da noh fiscal/futura

7.5.1 . Ser enl inda confomle as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2 (duas) vias ou
nlals, com mesma radio socia] e número de inscrição no C:NPJ/MF infonnados para a
habilitação e oferecimento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os dados
necessários à perfeita coinpreenlsão do documento

7 5.2 Conter registro da data de sln apresentação/recebimento e do servidor responsável por
este en] todas as suas vias, assim como, em mecanismo complementar de registo, colho livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou oub'o, quando houver.

7.6. Qual do da ocorrência de eventuais aü-asas de pagamento provocados exclusivmlente pela
Administmçãoi o valor devido deverá ser aa-escudo de atualização f'manceira, e sua apwaçao se fmá
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os Juros de mora serão
calculados ã taxa de 0,59t) (meio por cento) ao mês, ou 6qza (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
das seguintes it)nTlulas

1- (TWIOO)
365

EM - l x N x VP, onde

l = Índice de atualização financeira

TX entual da taxa dejtu-os de mora anual ;

EM. - Encargos moratórios;

N - Nt=unero de dias entre a data prevista para o pagmnento e a do efeüx;o pagamento,

\rP - Valor da parcela em atraso.

T.6.1 . Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais enca-gos por acaso, os autos devem
ser instr-uídos com as justificativa 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
respoiuabilidade: identiülcação dos envolvidos e imputação de ânu:g a quem deu causa.

T.7. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar conto emitida a ordem bmicá-ia
(OB) para pagamento

7.8. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo sen;idos competente
devidamente identificado, im nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do
prestador dos ser\;içou

T.9. Quando do pagamento, será e6etuada a retenção tributária, Tios tentos da legislação aplicável

7:9.1 . Quanto ao Imposto sobre Ser\;aços de Qualquer Natureza (ISSQN), será obsen'ado o
disposto lm Lei Complementar n' 1 1 6, de 2003, e legislação municipal aplica\rel

f.9.2. A CONTRATADA regUlalneTILe optante pelo Simples Nacional, nos ternos da Lei
Complementar n' 123, de 2006, não sotterá a retenção tributária quanto aos impostos e
cona-ibúções abraiJgidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicioimdo à
apresentação de comprovação por meio de docuJnento oficial de que faz jus ao tratamento
thbutâ-io fav-orecido pre\;isto na referida Lei Complementar
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7.] O. A Administração deduzia'á do montante a ser pago os valores COH'CsnolldCHtcs às multas .,/--'
indenizações devidas por parte da CONTRAT.ÓLDA. '' '"'"--- ----'n '-' '''

7 1 0.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRAT.ADA será precedido
de processo adnlinistmtivo em que será garmitido o contraditório e a ampla defesa, com os
recursos e uieios que lhes sâo inerentes. ' :

T. ll . E \ edado a CONTRAI.ÀDA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do conhato

7.12. Nenhum pagamento será efetuado ao tomecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que Ihe tiver sido unposta em decorrência de inadunp]ência contratual .

hipóteseii: sse da Adminisü-anão poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este enl duas

7. 1 3. 1 . Por meio de conespondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando
descontos para a CONTRAT.anDA (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 segúnEe fómutla: '' I'

1-(Tn'l OO'

365

D - l x N x VP, onde

l = Índice de atualização ülnanceira

TX ercentual da taxa de desconto

D = Desconto por antecipação;

Número de dias ente a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento altecipadol
vT = Valor da parcela a ser antecipada

N

f.1 3.2.Nas contratações internacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser
acordada enu-e as partes;

CLAUStTLA OITAVA DO REAJtTS'lTJ.RE\lSÁO DE PREÇOS
Qs preços são fixos e ineajustá\ eis, excito nos casos previstos no Decreto n' 7.892/1 3:8.1

g l . l . Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de Fato que eleve o custo dos serviços ou bem regisü-idos, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fomecedores, observadas as disposições
contidas nla alínea "d" do hciso ll do capuz do mt. 65 da Lei n' 8.666/93

8. 1 2. Qumldo o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveínente, o órgão gerenciador convocará os fonlecedores para negociarem a redução dos
preços aos \ alteres praticados pelo mercado

CLAtiSI'LA NONA FISC4LIZ.4ÇÃO E ACON'lPAJ:\1mA.LENTO

9. 1 . A CC)NTRAT.a-NTE designará uln fiscal para acompanha- e controlar a execução do cona'ato. a
qual será realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos regramentos legais da Lei no
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CLÁUSUI..\ DÉCn.l.A - S.4NÇÕES

ou cometer fi-pude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de l ciM e de conbata
com a União e será descredenciado do SICAF, pejo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prquizo das
sa leões previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços e das demais dominações legais.

l0.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Adminisb-ação poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar a CONTRAT.PODA as sanções previstas no item 18 do Edital do Pregão n.o344/2ü17 desta
nutttuiçãa, com sew Anexos. '

CLÁUStIA DÉCmTA PRl$1EIR4- DA -41TERAÇÃO EjiESCISÃ0
A alteração deste contrato poderá ocorrer em consonância com o art. 1 2 do Decreto n' '7.892./1 3

l l.l. l Os contmtos decorrentes do Sistema de Registro de Preços podeiào ser alterados.
obsen,ado o disposto no aH. 65 da Lei n.' 8.666.'93; ' "' -'"'

] 1 1 .2. Em caso de alteração contratual, o mesmo será formalizado por meio de termo aditivo. a
ser assinado peias partes;

l l . l

1 1. 1 .3. Ates que não camcterizem alteração de cona'ato poderão ser reglstrados nol' simples
apostilamento, dispensando a celebração de aditamento. ' ' '' ''' '-"''"

11.2 A rescisão deste contrato poderá ser:

1 1 .2. ] . Determiimda por ato unilateral e es(hto da CONTRAT./\NTE, nos casos enumerados
nos mclsos l a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666/93, notificando-se a Ct:)NTRAT.ÓLDA com
antecedêTlcia mínima de 30 (tanta) diasi

pa-a a CONTRA ]'.zs-NTE rdo entre as partes, reduzido a tenho, desde que haja c(mveniência

1 1 .2 3. Judicial, nos tempos da legislação vigente sobre a matéria;

1 1.=.4: Detemliimdo por ato unilateral e escrito da CONTJ{AT.\NTE, nos casos enumerados
nos antigos 1 9,20 e 21 do Decreto n' 7.892/1 3

11.3. A CONTliAT.lbLI)A reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista 110 art. 77 da Lei n' 8.666: de 1 993. O teimo de rescisão, sempre que possível,
será precedido:

1 1 .3. 1 . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos

1 1 .3.2. Relação dos pagamentos já ehtuados e ainda devidos;

1 1 .3.3. Indenimções e multas

CLÁUS[UA DÉCmlA SEGUINDO- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
] 2.1 E vedado etêtum- acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de regisü-o de preços que deu
causa e ntotn'ação a este tomo de contrato, inclusive o acréscimo de que trata o # l2 do art. 65 da Lei
rlg 8Lei no 8.666/93.

1 2.2. As questões e os litígios oriundos do presente cona-ato e não dirimidos consensualmente serão
resolvidos na Subseção Ju(tciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa CaM-iim) - Justiça

8



1 2.3 Integra este Terno de Contrato o ,8LHexo 1, contemplado na página n' 1 0, que detalha a lista dos
produtos/inatehais e quaitltativos adquiridos pela CONTRATADA.

12. 4. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditmnentos lm hnprensa Oficial,
que é condição indispensás'el para sua eficácia, será providenciado pela Administração. "'' ' ""-"

E; por estarem assim justa e acordadas, tInIam as partes o presente insU-uínento em três vias de igualteor e fntlna, im presença das testemurüas abaixo. ' '' -' -' ''

Florianópolis, 26 de ouüibro de 20] 8

r. cair Nap13t6ao Filho
CPF !].' 342.374.379-49

Gustavo Toilet Bassani
CPF n.' 018.375.730-00

TüstemwJhas

Nome:
CPF: ilherne Fortkmp da Silveira

047.938.339-18

Nome: 4A ,4 '., z:,«éO
CPF: 02U?57êl?o9(



z\:F\UXO l DO TERA{0 DE CONTRATO N.'.5&Í/1191&PROCESSO N.' 23080.038S22/2017-93

10

Grupo/Item Descrição ,
Unid.

&ledida Qtde.
\ralar

Unitário
®$)

Valor
Total
(R$)

 
20680 - {:ADMIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA

Especificações completas do item constam no
Anexo ll do Edital

CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA    
500.99 1.502.97

Total (RS) 1.502.97



SERVIÇO PÚBLICOFEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

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

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

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

PORTARIA Ng 525/CCF/2018 DE 26 de Outubro de 2018

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.

R ESOLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - - Processo ng 23080.038522/201 7-93 - Contrato ne 00525/201 8. ' '

GUSTAVOFABRICIO DE MELLO
Assistente Em Administração, CPF 06.857.832.943
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS / PRAZ(PRAZ)

MARCIO DONOVAN NASCIMENTOESILVA
Assistente Em Administração, CPF 483296061 04

PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS / PRAZ(PRAZ)

NIDIA DEJESUS MORAES
Assistente Social, CPF 02.1 70.820.922

PRo-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS / PRAZ(PnAE)

PAULOFRANCISCOJUNIOR
Assistente Em Administração, CPF 1 7773720894
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS / PRAZ(PRAZ)

M.rnP
Te' Ulisses irai Zilio

Diretor Departamento de Projetos
Contratos e Convénios

DPC/PROAD
Portaria 1005/201$/GR


