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TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAA{ ENTI{E SI A
UNi\'ERSiD.\DE FEDERAL DE SANTA CATAKinA E A
EAIPRESA SERRA $10BILE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA-EPP.

A Universidade Federal de Santa Catarina(UFSC), autarquia educacional criada e integrada ao
Ministério da Educação (MEC) pela Lei n.' 3.849, de 18/J2/1960, inscrita no CNPJ/bIF sob o n.'
83.s99.526/0001-s2, com sede na Campus Univelsitálio, Baixo Trindade, nesta Capital, I'apresentada
pelo Pró-Reitor de Administração, Jair Napoteão Filho, CPF n.' 342.374.379-4q, doravante
denolTlinada CONTRATANTE e a Empresa SEReiA MOBILE INDUSTRL\ E COlçIERCIO
LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n.' 07.875.146/0ü0 1-20, com sede na Rua Nelson Damas de Oliveira.
n' 77, Caxias do SÜ/RS, CEP 09.507-445, domvante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Gustavo Tonet Bassani, CPF n.' 0 18.375.730-00, ülnnam a presente TERMO de
cona'ato, de acordo com o Processo H.a 23080.038522/20] 7-93 e Solicitação Digital n" 025588/201 8,
com sujeição às nonllas emanadas da Lei n.' 8.666/93 e suas alterações posteriori, Lei n' l0.520/02 c
suas altemções posterior-es, Lei n.' 9.784/99 e suas alterações, Decreto n.' 5.450/05 e suam alterações,
Decreto n.' 7.892/13 e suas alterações, c às disposições estabt;]ecidas no Edital de Pregão n.'
344/2017 e nas coinplementações a ele integradas, aos termos da proposta vencedora e sob as
segwntes cláusula e condições:

CLAUSUI.APRljUEIRA-OBJETO

[.] . Este contrato tem como Dueto a aquisição de mobiliário corporativo para atender e entregar
no Campus Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina -- UFS(], confomlc
quantidades, valores wlitários e totais c exigências estabeleci(hs lleste instruincnto, conforjne ANEXO
Í

1 .2. Este Temia de Contrato vincula-se ao Edital do Piçgão identificado no prcâlilbulo & à proposta
venccdoia, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - nQ LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DQ OBJETO
Os mobiliários deverão ser entregues c instalados nos seguintes locais:

2. 1 . 1 . Universidade Federal de Santa Catarina, no Campus Universitáho Jogo Dabid Ferreii'a
Limo, Bairro Trindade. cm Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outro local deHlnido ila
so[icitaçào de fomecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às ] 2h00
e das14hQOãs !7h00.
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2. ] .2. Campus de Araranguá da Unia-crsidade Federal de Santa Catarina. localizado na
Rodovia Go'çernadoi' Ja.rgc Lacerda, n' 3201 - Km 35,4, Sair'a Ja'dim das A'çcnidils.
Araranguá./SC, CEP 88906-072, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às
12]l0a e das 14hOü ãs i7h00.

2.1 .3. Campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarína, localizada ita Rua

Jogo F'escoa, 2750, Bairro Velha, Blumenau/SC, CEP 89036-256, em horário comeljciat, de
segunda a sexta-feira das 08h00 às ] 2h00 e das 14h00 às 1 7h00.

2. 1 .4. Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catalina, locaiiz:ldo na
Rodovia Ulysses Gaboardi, Km 3, Caixa Postal 1 01 , CEP 89520-000. em horário cdmet-cial. de
segunda a sexta-feira das 081300 às 1 2h00 e das 1 4h00 às 1 7h00.

2. 1 .5. Campus de Joinü]]e da Uni'ç'crsidade Fedcra] dc Santa Catarina, !ocalizado na Rua Dr.
Jogo Colin, 2700, Bairro Santo Antõnio, Johlville/SC, CEP 892 1 8-035, em horái'io comercial.
dc segunda a sexta-feira dm 08h00 às 1 2hOQ e das 141100 às 17h00.

2.2. A Contratada deveu entrai em cantata com o responsável pelo recebimento Indicado na
solicitação de fomccimeilto para programar a entrega.

2.3. O prazo para entrega dos itens que compõem Q objeto desta licitação é de 30 (trinta) dias
canudos do recebimento da solicitação pelo fomecedor.

2.4. O cncaminhatnenta da solicitação de fornecimento poderá ser efêtuado mediante d envio, peia
Admhistmção, de correspondência eletrânica (e-nuii) ao canela eletíõnico da Contratada constante
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Registro de
Preçils assinada pela Contratada. A connlmlação do envio da solicitação será aferida mediante o
recebimento de relatório de contirlnação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema
administrador de e-inails da UFSC, independentemente do envio de confirmação dc Jleituia e/ou
recet)imentü por })arte cia Conuatada.

2.5. Eventuais pedidos dc prorrogação de prazo de fomççimento deverão sçr cncaini(úadob, via ofício,
para os endereços eletrânicos $aa:dçQn@çe!!!ale:!4bç:b!. çce(@contato.ÜÊsc.br e
secretaria.ctc@contato.ufÉc.br sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que se refere o
pedido

CLAUSULATERCEljtA DAV]GÊNCIA

3.1. O prazo de vigência do contrato será de ]2 (doze) meses, a partir da data da 4sinatura do
instrumento, nos tel-mos do artigo 57 da Lei n' 8.66r)/93, sem possibilidade de prorrogação.

3. 1. 1 . As obrigações pcitinentes à garantia contratual do obUcto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvinculado da prazo acima citado, permitindo e'L'entuhl aplicação
de penalidades çm caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expirara a vigência contramal.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRAT.ANTE

4.1 . Acompanhar e üiscalizal' a execução do fornecimento contmtadü, bem como i'ealiz:p' testes nos
bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/üitwa a efetiva entrega do oqeto conüatlldo c o seu

4.2. Aplicar à Contratada m sanções regulanentarcs e contratuais.

aceiteC
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4.3. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinenttjs ao objeto,
para a fie] execução do avançado.

4.4. Informar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do obje+o.
4.5. Atender, com lclação ans produtos químicos ctlntrolados, caso constem neste Teimo, na íntegra t]

disposto na Lei l0.357/2001 , no Decreta n' 3.665/2000, no Decreto n' 4.262/2002, da Portaria n'
1 .274/2003, e demais normativas vigentes.

CLÁUSULA QtHNTA - D.4S OBRIGAÇÕES DA CON'I'jIATADA
5.1. Fomecei- à Contratante a quantidade dos produtoümateriais discriminada na respectiva
Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido no item 2.3 do presente Tempo de Cabtrato.

5.2. Corrigir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Contratante e/'ou a terceiros

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

5.4. Manter, durante a execução do fomccimcnto contratado, as mesmas condições da habilitação.

E

5.5. Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários para comprovação da qualidade
dos materiais, pel'mitindo a verificação dc sua conformidade com as cspeciüicaçõcs e exigências do

5.6. Responder por qualquer pleluízo que seus empregados ou propostos causarem ao p4trintõnio da
Contratwltc c/ou a terceiros, decolTcntcs de ação ou omissão culposo ou dolosa, procedendo
imediatamente aos l-aparas au indenizaçõcs cabíveis c assumindo o ânus referente

5.7. Comu1licm à Contraullte, tlü prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitein o cumprimento do prazo previsto, com a doida comprovação

5.8. Responsabilizar-sc pelas despesas dos thbutcls, encargos trabalhistas, prcvidenciátios. fiscais,
comercias. taifas, â-eles, seguros, deslocíumeilLa de pessoal, prestação de gu'antia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contento.

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

5.1 0. Respoí)sabilizaT-se para que os bens sdani. }lreferencialmente, acondicionados em embalagem
üidividual adequada, com o menor volume possive!, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteçào durante o hansporLe e o armazenamento.

5. 1 1 . Responsabilizar-se pelo transporte, acondicio1lamento e entrega, inclusive descarregamento dos
matéria.is. l

5.12. Canüibuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumplimellto de
dii-ctrizcs e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da constituição
Federal'1988, e em conformidade com o aJt- 3' da Lei n.' 8.666/1993 e ctnm o art. 6' da Instrução
Normativa n' 01/201 0, da SLTI/MPOG;
5.]3. Assegurar-sc de quc os bens não contenjlam substâncias perigosas cm concentração acima da
recomendada ila diretiva RoHS (Restrictiot} of Certain Hazmdous Substmces), tais corno mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (CrÍVI», cãdmio (Cd), biüenil-pülibromados (PBBs), éteres
diünil-polibj'amados (PBI)Es).
5.14. Responsabiliza-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de enüega e
comprometer-sc pela desdnação caneta dos mcsmos-

5.15. Quando da utilização de adesivos, que estes soam à base de PVA e, quando não
baixa emissão dç üoril aldeídos.

5.16. Quando da utilização de rcvcstimentos cm PVC ou laminados dc borda,
adesivos de cantata à base de solventes não-agressivos.

bossívei, de

sda4 udiizados
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5.21. A ]icitante vencedora deverá cntregarjlmto caIR as cadeiras giratórias o Manual dd Usuáüo, no
qual conste a clmsificação das cadeiras giratória, as instruções para uso/rcgujagcm e as
recomendações de segurança cabíveis, tudo de acordo com o item 4.4. 1 da NBR 13.962 be dezembro
dc 20Q61

CLAUSULASEXTA-GAR,4NTIA

6. } . O prazo de garantia mínima será de

6. 1.1 . 11ÊlE(E1]i.:Z:l.]!: 60 (meses) meses ou a fornwida pelo fabricante, a que fbr
mãos. Não havendo indicação expressa, será considerado ccnno tal.

6.1 .2. item(ns)!:!!1;4;3$!;]9.3..4$; 12 (meses) meses ou a fot'decida pelo fabricante, a
que for maior. Nào havendo indicação expressa, será considerado como [al.

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.] deste Termo de
Referência, consiste na prestação, pela Contratada, de todas m obrigações previstijs na Lei n'
8.07S/] 990 e suma posteriores alterações -- Código de Defesa do Consumidor, bebi como dos
encargos previstos à Contratada no Edital c seus At)cxos.
6.3. O aceite/aprovação dois) produto(s)/material(is) pelo órgão íicitanfe nãb exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)
ou dispal'idades com as especificações estabelecidas. verificadas, posteriormente, karantindo-
sc a UFSC as faculdades previstas no art. ] 8 da Lei n' 8.078/1 990.
6.4- Caso, por qualquer lazão, não possa scr processado o recebimento deüínitivo ilb momento
da entrega, o objeto licitada será recebido provisoriamente para posterior veriãcdção de sua
cortfoimidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo
doculllento fiscal.

6-5. O produto/material que for entregue faia das condições estipuladas na Edital não será
aceito, devendo scr substituído no primo [íe até 5 (cinco) dias (úteis), sendo o ânus decai'rente
da substituição de responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7. 1 . O valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo obyeto do presei)te contmto é de R$ 1.5t)2,97
(mil quinhentos e dois reais e noventa e sete centavos).

7.2. A CONTRATANTE realizará o pagamento em confomndade com as condições previstas no
Edita!.

vistas

con'farão
2364208020RK0042

666/]
Contabiiidadc

7.3. Os recursos ncccssáHos ao atendimento das despesas do presente colltrato
Orçamento Geral da CONTRATANTE, no Progratna dc Trabalho l
] 08366; Natureza de Despesa 449a5242; ç Fonte 8 1 aOQ00000

7.4. Os paga]T]cntos na CONTRATANTE são realizados em conformidade cor]] a Lci n'
confonne disponibilidade de recta'sos financeiros, pelo Departamento de
(DCF), mediante crédito bancàio, salvo:

à conta do
PTltES

993 e
c Finanças
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7.4. 10s pagamentos deconentes de despesas cuy os valores não ulüapassem o liinittl de que trata
o incisa TT da art. 24, da Lei n' 8.666/1993, serão eferuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da aprcselltação da nota ünsca]/batuta.

O pagamento seta efetuado pelo DCF no prazo máximo dc 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento dos materiais/prestação dos serviços c, assim como, da entrega da nota fiscal/'fatula
devidamente atestada, a qual deverá:

7.5.1 . Ser emitida contorne as pfcvisõcs legais e regulamentares vigentes, em 2 ((luas) vias ou
niaJS, com Incsnla i'azão social c ilú111ero de inscrição no CNPJ/'MF infoml+dos para a
habilitação c 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 c do servidor regi)onsável por
este em todas as suas vias, assim como, cm mecanismo cotnplenlcntar de icgistrol colmo tino
protocolo de ['eccbimcnto, aviso de ]'eccbimc]]to ou outro, quando hcluver.

7.6. Quando da oconênçia de cvcnNais acasos de pagamento proa;Doados exclusivamente pela
Adminisüação. o valor devido deverá scr act-cscido de atualização finaitccira. e sua apelação sc fará
desde a data dc scu vencimento até a data do c6etivo paganlcnlo, cm quc os jwos dd mora sçrãa
calculados à taxa de 0.5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
das seguhltes fonnulas:

[-(TX' ] W)
3Õ5

EM = 1 x N x VP, onde
[ = índice dc atua]ização financeira

TX Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista pala o pagamento e a do efêtivo pagamejlto;

VP - Valor da parcela cnl atraso

7.6. 1. Na hipótese de pagamento de juros de mora c demais encargcls por fumo, os autos devem
ser instruídos cona as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação dá autoridade
superior competente, que adotará m pro'b'idências para verificam- se é ou não caso de ppuração de
responsabilidade, identificação dos en\'olvidou e itnputação dc ânus a qucu3 deu cau:ja.

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

7.8. O llagamenlo somente será autorizado depois de e6etuado o "ateste" pelo servidor competente,
de'üidamente identificado, na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade flsca} do
prestador dos serviços.

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

7.9.1 . Quanta ao Imposto stnbre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQX), será observado o
disposto na Lei Complementar n" l i 6, de 2003, e legislação municipal aplicável

7.9.2. A CONTRATADA regularmente optantc pelo Simples Nacional, nos
Com+l[ementar n' ]23, de 2006, nãa sofrerá a retenção üibutária qua.nta aos
contribüções abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficha
apresentação de cotnpro'ç'ação por l-neia de documento oütcial de que íhz jus
tributado üavatecido previsto na i"aferida Lci Cornplenlenta.

!os da Lei
Impostos e

condicionado à
aG trata mento
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7.10. .A. Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes à!
indenizações devidas por parte da CONTR.\TODA .

mt1lÍas e,/ou

7.10. 1 . O desconto de qtlalquer valor no pagamento devido a CONiTRATADA sljrá precedidcl
de processo adminisüativo cm que sela garantido Q cona'aditório c a ampla de+csa, com os
recursos e meios quc lhes sào inerentes

7. 1 ] . É vedado a CONTRAT.#\DA transe'emir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

7.12. Nenhum pagamento será eferuado ao fomecet]or enquanto cstiv'er pendente db liquidação
qualquer obrigação financeira quc Ihe tiver sido imposta cm recorrência dc inadimplência cona'anual.

7.13.No interesse da Administração podcná ocorrer a antecipação dc pugwncnto, sendo êste em duas
hipóteses:

7.] 3.] . Por meio de correspondência com a mltecipação da execução da obrigação propiciando
descontos para a CONTei-ATADA (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 seguinte fómiqla:

1:(TX/ IOO'

365

D = 1 x N x VP, onde

[ = Índice de atua]ízação financeira

TX = Percentual da taxa de desconto;

D = Desconto pur antecipação;

Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efeti'v'o pagamento aijtecipado

VP - Valor da parcela a ser antecipada.

N

7.13.2.Nas contiataçõcs
acordada ei)tre as partes;

intemacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a sci

CI,ÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS
8. 1 . Os preços são fixos e il'reajustáveis, excita nos casos previstos no Decreto n' 7.892/13

8.1 . 1 - Os prETos registrados poderão ser revistos em recorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registmdosJ cabendo ao
órgão gcrenciador pronto»er as negociações junto aos fornecedores, obsçlvadas as disposições
contidas na alínea ''d" do incisa ll do capot do art. 65 da Lei n" 8.666/93;

8.1 .2. Quando o preço rcgistrado tornar-se superior ao preço praticado no mei-cada por !motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fomecedores para negociarem a I'edução dos
pi'aços aos valor'cs praticados pelo mercado.

9.1 . A CONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar e controlar a execução d$ contrato, a
qual será realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos regramentos legais da Lei n'

CLÁUSTILA NONA - FISCALIZAÇÃO E ACOTWPANHAXIENTO
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CI.ÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES

l t). l . O licitante/fornecedor que, con'Focado dentro do prazo dc validade de sua proposta.
Ata dc Rcgistro dc Preços, deixar dc entregar documentação exigida neste Edital
dwunlcntação balsa, cnsÜai' o retardamento da execução de seu objeto. não n altivez a pi
falham ou ftaudn' na execução da Ata/Contrato, comporem'-se de m(xlo inidâneo, fizer de
ou colncter fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e
cona a União e será descrcdcnciado do SIC.aLF, pelo prazo dc até 5 (cinco) anos, scn]
sanções pt'cvistas neste Edital e na Ata de Rcgistro de Preços c das demais cominaçõcs iej

l0.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração Rodeia, garantida a p
aplica' à CONTRATAD.q as sanções pre''i'isto no item 18 do Edital do Pregão n.'34
ins ! unção, com seus Anexos.

Lao assinei"a
, apresentar
oposta/lance,
lal'ação falsa
de contratar
prquízo das
tais.

avia defesa,
1/2017 desta

CI,ÁUSULA DÉCllWA PRIMEIRA- DA .AT.GERAÇÃO E RESCISÃO
A alteração deste contrato poderá üco[TU' em consonância com o at't. ] 2 do Deck-eto &' 7.892/13

] [.1.] . Os conüatos decorrentes do Sistema de Rcgistro
observado o disposto no art. 65 da Lei n.' 8.666/93;

de Preços poderão sêr alterados

1 1 . ] .2. Em caso de alteração contratual
ser assinado pelas partes;

o mesmo será formalizado por meio de tcr 10 aditivo,a

] 1. 1 .3. Aros que leão caracterizam altemção de contrato poderão ser registrados por simples
apostilamento, dispensando a celebração de aditamento.

t 1 .2, A rescisão deste conuato poderá sel-

1 1 .2.1 . Determinada por ata unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos T a XIT do artigo 78 da Lci n' 8.666/93. notiHicatldo-se a CONTRATADA com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

1 1 .2.2. Amigável, por acordo etlti-e as partes, reduzido a tempo, desde que haja
pai-aaCONTRATANTE;

jonveníenc.ta

1 1 .2.3. Judicia], nos termos da legislação vigente sobre a matéria

] 1 .2.4. Deter'minado por ato unilateral c escrito da CONTRATANTE. nos casos enumerados
nos amigos ] 9,20 ç 2 1 do Decreto n' 7.892/13.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso kie rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' g.666, de 1 993. O tenho de rescisão, sempre quc possível,
será prccedidc:

] ] .3. 1 - Balanço dos eventos conta'anuais jã cumpridos üu palcialmei3tc cumpridos;

] 1 .3.2. Relação dos pagaitlcntos já cfetuados c ainda devidos;

1 1 .3.3. Indcnizaçõcs e multas

CLÁUSU[.A DÉCIMA SEGUNDA- DAS D]SPOS]ÇÕES GERAIS
1 2.] . É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços que deu
causa e motivação a este [erlno de contrato, inclusive o acréscimo de que nata o $ 12 do a+t. 65 da Lei
n9 8Lei n' 8.fi66/93.

1 2,2. As questões e os liHgios oüundos do presente coinüüto e não dirilnidos consensual+nente serão
rcsalvidos na Subscção Judiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa Cata'ina) - Justiça
Federaleae
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12.3. Integra este Termo de Contrato o Anexo 1, contemplado na página n'
produtos/materiais e quantitativo,s adquiridos pela CONTRATADA.
1 2.4. A publicação resumida do instrumento dc contrato ou dc seus aditaíilcntos na
quc é condição indispensável para sua eficácia, será pravidcnciada pela Administração

]0, que detalha alista dos

Oficial

E, por estarem assim justas e acordadas, ürmall} as partes o presente instrumento cnl h'ês
teor c forma, na presença das testemunhas abaixo.

ias deigua]

Florianópolis, 02 de maia de 201 8

B Jair Na15ãleão Filho
CPF: 342.374.379-49 CPF: O ] 8.375.73a...00

ustavo Toliet Bassaili

2
ome

CPF
Nome X4ct59' 7'7:Í'ku
CPF= a2..3 '7S' Z./?''f "?e



GrupoAteln Descrição
URjd.

Medida Qtde.
Vdo

Unítã  (RS)

 
20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO G[RATÓRIA

Especificações completas do item constam no
A.ficxo lí do Edital.

CADEIRAESCRITORÍOGIRATÕRIA

UN 3 500,q9 1.502.97

Total (R$) 1.502.97



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DEADMINISTRAÇÃO
Departamento de Projetos, Contratos e ConÜênios - DPC

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

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

PORTARIA NQ 1 87/CCF/2018 DE 2 de Maio de 2018

O(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos, Contratos e Convênibs
no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria nQ 1 005/GR/2016,

R ES OLVE

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 nQ 00187/2018.

LUANAMORAIS DEAGUIAR
Assistente Em Administração, CPF 07.672.427.938
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS / CCA(CCA)

.ü$,« J«.,: zi,;,.
Ulisses Irai Zilio

[)iretor Departamento de Projetos
Contratose Convênlos

DPC/PROAD
Portaria 1005/2016/GR


