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TEjiMO DE CONTRATO QtJr CELEBRMI ENTRE si A
UTW'VERSID.!\DEliEDEjiAL DE S,!\.NTA CATAjiINA E A
EAIPRESA SERjtA MOBn.E INDUSTjilA E. COAIERCIO
LTDA EPP

represeíitada pelo Sr. Custava Tonet Bassani, CPF n.' O1 8.375.730-00, filmam o presenteTERMIo de
contrato, de acordo com o Processo n.' 23ü80.038522/2017-93 e Solicitação Digital n' 06543772018,
com sujeição ãs llormas emaíladas da Lei n.' 8.666/'93 e suas alterações posteriores, Lei n' 1 0.520./02 e
suas alterações posteriores, Lei rL' 9.784/99 e suas alterações, Dea-eto n.' 5.45t]/05 e suas alterações:
Decreto n.' 7.892/13 e suas altemções, e às disposições estabelecidas no Edital de Pregão Ha
344/2017 e nas complementações a ele integradas, aos termos da proposta vencedora e sob as
seguintes cláusulas e condições

CLAUS tÍ:LA P]UAIE[jiA - OB.FETO

W;í!=:ü:Ki::ssm=T :l=
1 2 Este Temo de Contrato vln(nl a.se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta

CLÁUSULA SEGtJTqDA - DO LOCAL E DO Pli.4ZO DE ENTjtEGA DO OB.FETO
2. 1 . Os mobiliários deverão ser enb-egues e instalados nos segumtes locais:

2. 1 .1 . Univei'cidade Federal de Santa CataNna, no Campus Universitá'io Jogo David Feneira
Limo. Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outro local definido na
solicitação de fornecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2hOt)
e das14h00às17hOD
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2. 1 2 Campus de .A ruranguá da Universidade Federal de Santa Catatitla, localizado na
Rodovia Go\;enmdor Jorre Lacerda, n' 320] - Km 35,4, Baia-o Jardim das Avenidas.
Ara-anguá/SC, CEP 88906-í)72, em hora-io comercial, de segunda a sexta-reli-a das 08h00 ãs
12h00edasí4h00 ás17h00

2. 1 .3. Campus de Blumenau da Uni\;ersidade Federal de Salta Catarina, localizado na Rua
Jogo Pessoa, 2750, Bairro 'V'falha, Blumenau/SC, CEP 89036-256, em hora-io comercial. de
segunda a sexo-feira das 08h00 às 1 2h(lO e das 14h00 às 1 7h00.

2. 1 .'4. C'impus de Curitibanos da Universidade Federa] de Sana Catarina. localizado na

Rodovia Ulysses Gaboardi, Km 3, Caixa Postal 1 01 , (,EP 89520-000, em horário comercial, de
segunda a sexta-loira das 08h00 ás 1 2h{)O e das 1 4h00 ás l VhOO

2. 1 .5. Campus de Joinville da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado nla Rua Dr.
Jogo Colin, 2700, Bairro Suta Antõnio, Joinville/SC, CEP 8921 8-035, em hora-io comercial,
de segunda a sexta-feira das 08h00 ãs 1 2h00 e das 1 4h00 às 1 7h00

2.2. A Cona-atada devem-á enü'ar em cantata com o responsável pelo recebimento indicado na
solicitação de fornecimento para programar a entrega.

2.3. O pmzo para entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de 30 (trinta) dias,
contados do ]eceblmento da solicitação pelo fornecedor

2.4. O encaminhamento da solicitação de fornecimento poderá ser efetuado mediante o envio, pela
.Administiaçâo, de correspondência eletrânica (e-mail) ao correio eles-õllico da Cona-atada constante
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Regista'o de
Paços assinada pela Conta'atada. A confiJTnação do envio da solicihção será aferida ntediante o
recebimento de relatório de cottnmlação de enb-ega, a ser autoinaticanlente encmltiíüado pelo sistema
adnlinisb:odor de e-mails da UFSC, independentemente do envio de ctantirtnação de leitura e,/ou
i-ecebimento por ptàúe da Conüamda

2.5. Eventuais pedidos de pronogação de prazo de fornecimento deverão ser encamirüados, via oficio,
pm'a os endereços eletrânicos Ü:ÊiJ.JçElb,j:.J:yu1ltlQ.yLlç:!;:t, ccea:cclnTtltlPlilbc L)r e

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

W

CLÁUSULATERCEIRA-DA\AGÊNCIA
3.1 0 prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da üssntatura do
Instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n' 8.666/'93, sem possibilidade de prol'rotação.

As obrigações pera infantes à garantia contratual do objeto, pre\;istas na cláusula sexta, têm
prazo de v agência próprio e desvinculado do prazo acima citado, pennitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de stms condições, mesmo depois de
pvniradn R v iaênnin .-nTltrnhlnl

3.1.1

CLÁUSULA QU.\RTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATA\N'l'E
4. 1 . Acompanllm- e Hscaliza- a execução do fornecimento contratado, bem colmo realizar testes nos

bens fornecidos, atestar ims notas fiscais.'natura a estiva enb-ega do obHeto contratado e o seu
aceite

4.2. Aplica- à Conbatada as sanções regulamentares e contratuais
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4.3. Prestar as infonnações e os escoa-ecimentos solicitados pela Coíitmtada, pertinentes ao objeto,
para a fiel execução do aveTiçado

4.4. Infomiar à Coíltratada, toda e qualquer irregularidade coiutatada tm execução do objeto
4.5 Atender, com relação aos produtos químicos cona'alados, caso constem neste Termo, im íntegi-a o

disposto na Lei 1 0.357/2001 , no Deck-eto n' 3.665/2000, no Decreto n' 4.262/2002. im Portaria n'
1 .2?4.'2n03, e deiuais nomlativas vigentes

CLAUSILA Qt[['ITA - DAS OB]UGAÇÕES DA COIHTjiATADA

Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido no item 2.3 do presente Tenho de Contrato.

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

5.3. Atender prontamente às exigências da Cona-atente inerentes ao objeto do tomecimento

5..q. Manter, durante a execução do fornecimento cona-atado, as mesmas condições da habilitação.

Coloca à disposição da Contratante todos os meios llecessários para comprovação da qtmlidade
dos materiais, pemlltindo a verificação de sua confonnidade com as especificações' e exigências do

5.6. Responder por qualquer prquizo que seus empregados ou propostos causarem ao património da
Cona-atente e/ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposo ou dolosa, procedendo
imediatarrlente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ónuls referente

5.7. ComunJcm- à CorTUatmte, no prazo máximo de 48 horas que mtecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitam o cuunprhnento do prazo previsto, coTTI a deva(h compl'o\ração

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
comerciais, [a-it'as, fretes. seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir ím execução do cona-ato

5.9 Não traulsferir a terceiros? por qualquer foi:ma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratm qualquer das prestações a que está obrigada

5. 1 0. Respoílsabilizar-se para que üs bens soam, preferencialmente. acondicionados em embalagem
individual adeqtnda, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garanta- a máxima proteção durante o transporte e o annazenamento

5. 1 1 Respotnabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descanegmnento dos
materna,l s

5.1 2 Contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de
diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o ad. 225 da Corutituição
Fe(geral']988, e em confoilnidade com o aH. 3' da Lei n.' 8.666/1993 e com Q art. 6' da Instrução
Normativa ll' 01 '201 0, da SLTL'\'lPOG:

5. 1 3. Assegurar-se de que os bens não cotttenhain substâncias perigosas eTn concenu-anão acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
ÍHg), chumbo (Pb), cromo mexa\;dente (Cr(VI»: cádmio (Cd), bifênil-policromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados(PoDEs)

5.14. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de enü'ega e
comprometer-se pela destimçào carreta dos mesmos

5.15. Quando da utilização de adesivos, que estes soam à base de P\:A e, quaiado não possível, de
baixa emissão de fonnaldeidos.

5.16. Quando da utilização de revestimentos em PVC ou laminlados de tloida, sejam utilizados
adesivos de contado à base de solventes não-agi-essivos.
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5.] 7 Fornecer produto com os principais componentes identificados lnn a um para tàcilita- futuras
reciclagens

5.] 8. Identificar as partes do produto que contenham plásticos, segundo a NBR 13230/20í:)8

Embalagem e acoíldicioimmento plásticos recicláveis - Identificação e simbologia;
5. 1 9. Informar os coímltes adicionados ao produto quando da utilização de tecidos pala a fabricação
das cadeiras, vedada a utilização dos corantes abaixo listados

5.20. Quando da utilização de tecidos para a fabricação das cadeias, não devem ser utilizados

4

Amiga cód l Amena l Cód
4-aminodifeúlo (92 -67 -1 )   3,3 ' -dimetil-4: 4

dianlinodifenilmetmlo  
]3enzidina í92-87-5)   p-cresiditm (120-71-8)
4-cloro-o-toluidina (95-69 2)   4. 4 ' -oxidiamlina (101-80-4)
2-imftilamim i'9]-«o-Rh   4,4 ' -tiodialilim f139-5 -1 )
0 aminoazotoiueno (97-53-3)   o-toluidina (95-53-41
2-amido-4-nitrotolueno (99-55 8)   2.4-diaminotoluerlo (95-80-7)
p-cloroanilina (] 06-47 -8)   2,4,5-trimetilamlina (137-17-7)
2.4-diaminoaniso] (615-05-4)   4-aminoazobenzeno (60-09-3')
4.4 ' -diaminodifeílilmetaino (101-77-9)   o-tillisidim (90-04-0)
3.3 -dí cloroberlzidiln (9] -94-1 )   2.4-xilidiíla (95 68-11
3.3 ' -dimetoxibenzidiim (119-90-4)   2,6-xilidma (87-62-7)
3.3 ' -dimetilbenzidinla (119-93-71      

Coi antes
Estrutura número C.l. (Cp/ar

/Hdür üu índice internacional de
Corantes}

CAS (('Bemiciz/ .4óx»a(
Serdce) N'

C.l. Dispersa Blue 3 C.1. 61 505 247S.45.R
C.l. Dispense Blue 7 C.1. 62 500 3]79-46-9
C.l. Dispense Blue 26 C.1. 63 305  
C.l. Disperso Blue 35   ]222T-7S.7
C.l. DisFerse Blue 102   ]2222-97-R
C.l. Dispense Blue }06   ]2223-01-7
C.í. Disflerse Blue 124   61951-51-7
C.]. Dispense BroIAl! ]   23355-64-8
C.l. Dispense Oraitge l C.1. 1 1 080 2581-6q-R
C.l. Dispense Ormige 3 C.1. 1 1 005 730-40-s
C.l. Disperso Ormige 3'7    
C.T. Disllerse Orange 76 C.i.11 132  
C.l, Dispense Red l c.1.11 110 2872-52-8
C.]. Dispa-se Red ] ] C.1. 62 01 5 2872-48-2
C.l. Dispense Red 17 C.1.11 210 3]79-89-3
C.]. Disperso Ye]]aw ] C.1. 1 0 345 119-1 5-3
C.l. Disperso Ycllcnw 9 C.1. 1 0 375 6373-73-5
C.l. Disperse Yellotx' 39    
C.l. Disperso Yellow 49    



5.21 A licitante \;encedora deverá entregar junto com as cadeims giratórias o bianual do Usuário. no
qual conste a classificação das cadeiras giratórias, m inst:ruções para liso/regtüagem e as
recomendações de segurança cabia-eis, tudo de acordo com o item 4.4.1 da NBR 13.962 de dezembro
de 2006

CLAUSULASEXTA-Gz\FANTIA

6.1 . O prazo de garantia mínima será de

Ó.l. l. .!!gE]ÍE:):.gla..êg: fi0 (meses) meses ou a fornecida pelo I'abricante, a que Ihi'
maior. Não ha-ç'encho indicação expressa, será considerado como ta]

fi. 1.2. ;11ç!!!(!!g);!11 a 36, 39 a 46: 12 (meses) meses ou a fornecida pelo f'abricante, a
que lbr maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 deste Termo de
Referência, consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n'
8.078./199ü e suas posteriores alterações Código de Defesa do Consumidor, bcm como dos
encargos prev'istos 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 cix/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 prüistas no art. 1 8 da Lei n' 8.078/1 990.
6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento
da entrega. o objeto licitada será recebido provisoriamente para posterior \;erificação de sua
conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectiç'o
documento ülscal

ó.5. O produto/material que for entregue Fora das condições estipuladas no Edital não será
aceito, dex;ando ser substituído no prazo de até 5 (cinco) dias (úkis), senda o ónus decorrente
cla substituição de responsabilidade da Contratada.

CLAUStJLA SETINfA - DO PAG.AÃIENTO

7. 1 . O \ralar estimado a ser pago à CONTRAT.a-DA pelo objeto do presente cona'ato é de RS2.003,96
(dois mil e ti'ês reais e nojenta e seis conta\:os).

7.2. A CONTRAT.l\NTE realizará o paginTnento em conformidade caiu as condições previstas no
Edital

l.3. Os recursos iJecessários ao atendnnento das despesas do presente cona'ato correrão à conta do
üçamellto Geral da CC)NTRATANTE, no Progi-ama de Trabalho 1 2364208020RK0042; PTRES
1 08366; Natureza de Despesa 44905242; e Fonte 8250262460.

?.4. Os pagamentos i-m CONTRATANTE são realizados em confoíTnidade com a Lei n' 8.666/1 993 e
confonne disponibilidade de recta-sos financeiros, pelo DepaHamenlo de Contabilidade e Finanças
[DCF), mediante crédito banca-io, salvo
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7.4.1 0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores dão ulll-apassem o limite de quc b-ata
o Incisa ll 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/faM-a

7.5. O pagamento será efetuado pelo D(-F no prazo máxuno de 30 (ü-inca) dias, a contar do
recebimeílto dos materiais/prestação dos serviços e, asshn como, da enb-ega da nota fiscal/futura
devidamente ateshda, a qual deverá:

f.5.1 . Ser emitida confomle as previsões legais e regulamentares vigentes, eni 2 (duas) vias ou
mais, com mesma razão social e número de inscrição no (::fíPJ/'f\4F informados pa-a a
habilitação e oferechnento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os dados
necessários à pert'Cita compreensão do documento

5.2. Conter registro da data de sua apresentação/recebimento e do servidor responsável por
este em todas as suas vias, assim como, em mecanismo complementar de regisb-o, como livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou oub'o, qumldo houver

6. Qumldo da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados excluslvanlente pela
Adininistmção, o valor devido deverá ser acrescido de atualização llnalceira, e sua apuração se fná
desde a data do seu vencimento até a data do efetivLn pagamento, em que os .juros de mora serão
calculados ã taxa de (:),5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento)'ao ano, me(cante aplicaçãodas SOOU;ntP- fn-nl.In.

1-(TWIOO)
365

EM - l x N x VP, onde
l Índice de atualização financeira;

TX Percentual da taxa de juros de mora anual

EM - Encargos moratórios;

N - Nomeio de dias entre a data prevista para o pagamento e a do etetivo pagamento;

VV lor da parcela em ab-aso.

7.6. 1 . Na llipótese de pagamento de jtu'os de inata e demais encugos por atraso, os autos devem
ser instruídos com as .justificativa e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade
superior competente, que adotará as pro\'idências para verificar se é ou não caso de apuração de
respoinabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ónus a quem deu causa.

7. Será collsiderado como dan do pagamento o dia eln que coiutaí como emitida a ordem banca-ia
(OB) pai-a pagamento.

7.8. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor competente,
devidamente identiHlcado, iu nota fiscal apresentada e depois de verificada a regulalJ-idade fiscal do
prestador dos serviços

'7.9. Quando do pagamento, será efeLLmda a retenção tributária, nos tempos da legislação aplica\ el

7 9.1 . Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar n' 1 ] 6, de 2003, e legislação municipal aplicável

7.9.2. A CONTl{.AT.Ó-DA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos teJTnos da Lei
Comp[emeíttar n' 123, de 2t]06, não sofrerá a retenção tributária quallto aos impostos e
cona-ibuições abrmlgidos por aquele regule No entmto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por tneio de documento oficial de que hz jus ao tratamento
tíibutà-io favorecido pre\ isto lm referida Lei Complementar.
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7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e,/ou
indenizações devidas por parte da CONTRAT,a-DA

7. 1 0.1 . O desconto de qualquer \ dor no pagamento devido a CQNTliAT/\DA será precedido
de processo administmtivo em que será garantido o conhaditório e a antpla defesa, com os
recursos e meios que lhes são inerentes

7. 1 ] E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou a-éditos deconentes do contrato

1 2. Nenhum pagamento será efetuado ao fomecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que he tiver sido imposta em decon-ência de inadimplência contratual

P. ] 3.No interesse da Adíninisü-ação poderá oconer a antecipação de pagamento, seíldo este em duas
hipóteses

7. 1 3. 1 . Por meio de correspondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando
descontos para a CONTRAI.PODA (artigo 4t), XIV, 'd'). Calculado à taxa de 0,5% (meio por
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao anü, mediante aplicação da seguinte fórmula

365

D - l x N x VP, onde

l ce de atualização ünlanceim

TX = PercerKual da taxa de desconto

D - Desconto por antecipação;

Número de dias enfie a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento antecipndol

\íP - \;alar da parcela a ser antecipada

N

'f.1 3.2.Nas contratações intenucionais. onde poderá prevalecer disposição especial a ser
acordada entre as pa.nes;

CLAUStJLA OITAVA DO REAJtJS'lT/REVISÃO DE PJ{EÇOS
Os preços são f'idos e irreal estáveis, excito nos casos pre\ istos no Decreto Hc '7.892/1 3:

8. 1 . 1 . Os preços registrados poderão ser revistos em decon-ência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendoao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fat-necedores, observadas as disposições
contidas na alínea "d" do inciso ll do capuz do arl: 65 da Lei n' 8 666.'93

8. 1 .2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
supcrx;ementa, o órgão gerenciador convocará os fonaecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

8.]

CLAITSUI,A NON.4 - FISC.i\LIZAÇÃ0 E ACONIPANIEl#AIENT0
9 1. .A CC)NTRAT'P-NTE designmá um fiscal para acompanha- e controlar a execução do coilhato, a
qual será realizada em total observância ao contido iio Edital e, ainda, aos regramentos legais da Let n'
X Flflfh f \4 -i
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CLÁUSULA DÉC]MA - S \NÇÕES

a à ( IONTR." 3 - l ou parcta] do cona-ato a A(]minisb-ação poderá ga'anüda a prévia defesa,
instituição, com seus Anexoss sançoes previstas no item 18 do Edital do Pregão n.o344/2017 desta

CLÁUSULA DÉCmlA PRIA'lEmA- D.\ .\LTEjiAÇÃO E RESCISÃ 0
l l . l

A alteração deste cona-ato poderá ocorrer em consonância com o art. 12 do l)ecreto n' 7.892../1 3:

l ] l.l. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados.
observadoodisposto noaH. 65 da Leia.'8.666/93; ' ' ' " "'"'--*"'
1 1 . 1 .2. Em caso de alteração cona-anual, o mesmo será formalizado por meio de tento aditivo. a
sei assinlildo pelas partes;

1.1Z1 .3 . Ates que não caJucterizem alteração..de cona'ato poderão ser registrados por simples
apostilamentío, dispensando a celebração de aditamento. ' ' ' ''' ''' "'"r'

i1.2 A rescisão deste contrato poderá ser

1 1.2. 1 . Determinada por ato tulilateral e escrito da CONTRAT.ANTE, nos casos enumerados
nos mclsos l a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666/'93, notificando-se a CONTRAT.f\DA com
antecedência míninta de 30 (h-inca) dias;

para a CONTRATANTE; rdo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja cona. eniência

1 1 .2.3 . Judicial, nos ternos da legislação vigente sobre a matéria;

1 ] .2.4. Determinado por ato uni]atera] e escrito da CC)NTRAT,ANTE, nos casos enumerados
nos aJbgos 1 9,20 e 21 do Decreto n' 7.892/1 3.

11.3. A CONTRAT.f\D.A recoílhece os dü-oitos da CONTRAT.\NTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art 7'f da Lei n' 8.666, de 1 993. O temia de T-escisão, sempre que possível,
será precedido:

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

] 1 .3.2. Relação dos pagamentos já ehtuados e aiítda devidos;
] 1 .3.3. Indenizações e multas

CLÁUStJLA DÉCntA SEGA\íDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 . E vedado etbtuar acréscimos nos quaititattvos fixados pela ata de registro de preços que deu
causa e motivação a este tenho de contrato, inclusive o acréscuno de que trata o $ 12 clo art 65 da Lei
rP 8Lei n' 8. 666/93

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente contrato e não dirimidos consensualmente serão
resol\ idos [la Subseção Judiciá-ia de Florianópolis (Senão Judiciária de Sana Catahin) - JLntiça

eaera
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1 ].3. Integra este Tenho de Cona-ato o .alnexo 1, contemplado na página n' 1 0, que detalha a lista dos
produtos,/materiais e quantitativos adquiridos pela CONTRATADA.

12.4. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditmnenLos na Impregna Oficial
que é condição uldispensável paa sua eficácia, será pro\ idenciada pela Admitlislração.

E, por s darem assim justas e acordadas, filmam as partes o presente instrumento em três vias de igual
teore forma, lm presença das testemunhas abaixo. ' ' -' ''

Florialópolis, 26 de setembro de 201 8

74.379-49
Gustavo Tonet Bassaú
CPF: O1 8.375.73C)-ÜO

o,&#

T.
melWarfa Ía SoRdoi'ro
l 076.191.429-32 CPF: o2 3. í5?. g:Pp-'q?
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Grupo/Item Desci'ição
Unid.

Aludida Qtde.
\ralos

Unitário
®$)

\ralar
Total
(R$)

 
2(]680 - CADEIRA ESCRITÓRIO GlltATORIA

Especificações completas do item cotwtaln TiO
Anexo ll do Edita]

CADEIRA ESCRITÓRIO GlliATÓRIA  
04 500.99 2.003.96

Total (RS) 2.0Q3,96
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Telefone: (48) 3721-9320 - Fax: (48) 3721-8422
E:Mail: dpc@contato.ufsc.br

PORTARIA NQ 351/CCF/2018 DE 26 de Setembro de 2018

. O(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos, Contratos e Convênios
iiv uau ue suas alrloulções: delegadas pela Portaria RQ 1005/GR/201 6. --

R ESOLVE

".":r'fã$$MIÜ Íl$H$ HZI FK %gm:
CARLITOALOíSIO KLUNK

FABIANADALPONT
Assistente Em Administração, CPF 91876818972
CENTRO DE ciÊNciAS AanÁRiAg / CCA (CCA)

Ulisses Irai Zilio
Diretór Departamento de Projetos

Contràtose Convênios
DPC/PROAD

PaRaRa !005/2016/GR


