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['ERA{O DE CO]'qTRATO QUE CELEBRmI ENTRE SI A
[JIWVERSID.'\DE ]iEDERAL DE S.ANTA CATAjlINA E A
EMPRESA SERRA NfOBILEj:ND[JSTRIA E CO&IERCIO
LIDA EPP.

A LTniversidade Federal de Santa Catarlna(UFSC), autarquia educacioml criada e integrada ao
àlinistério da Educação (hIEC) peia Lei n.' 3.849, de 1 8.'] 2/1960, imcrita no CNPJ/14F sob o n.'
83.899.526,''0001 -82, com sede no Campus Universitá-io, Bairro Trindade, nesta Capital, i'apresentada
pelo Pró-Reitor de Adminisü'anão, cair Napoleão Filho, CPF n.' 342.374.379-49, doravante
denominada CONTRAT.a-NTE e a Empresa SEReiA A-MOBILE ll'IDUSTRIA E COMERCIO
LTD.4- EPP, inscrita no CT{PJ n.' 07.875.146/0001-20, com sede na Rua Nelson Damas de C)liveira
n' 7'f, Caxias do Sul/RS, CEP 09.507-445, doravante denominada CONTRAT.A.DA. neste ato
representada pelo Sr. Gustavo Tonel Bassani, CPF n.' O] 8.375.730-00, fiimaJn o presente TEl:M.O de
cona-ato, de acordo caiu o Processo n.' 23080.038522/2017-93 e Solicitação Digital n' 73705/201 8,
com sujeição às llomias eíítanadas da Lei l].' 8.666/'93 e suas alterações posteriores, Lei n' l0.520/02 e

suas alterações posteriores, Lei n.' 9.784/99 e seus alterações, Decreto n.' 5.450/05 e suas alterações:
Decreto n.' 7.892/13 e sms alterações, e ãs disposições eshbelecidas no Edital de Pregão n.'
344/2017 e lms complemenmções a ele integradas, aos Lenhos da proposta vencedora e sob as
seguintes cláusulas e condições

CLAUStJLAPRl:FIEIRA-OBJETO
1 .1 . Este contrato tem como obyeto a aquisição de mobiliário corporativo para atender a todas as
unidades da tTniversidade t'ederal de Santa Catarina -- UFSC e Campa vinculados, confomle
quantidades, valores urütários e totais e exigências estabelecidas neste imtrumento, confonne ANEXO
l

1.2. Este Terno de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de traucrição

CLAÜSULASEGUNDA DO LOCAL E DO pmo DE ETVTREGA DO OBJETO

2. 1 C-s imobiliários deverão ser enb-egues e instalados nos segumtes locais

2. 1 .] . Universidade Federal de Santa Catarina, no Campus Universitário Jogo David Feneira
Limo, Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outro local definido im
solicitação de fornecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2ht)O
e das 1 4h00 às ] 7h00
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2. 1 .2 Campus de Arurunguá da Universidade Federa] de Santa Catarina. localizado tm
Rodo\ ia Govenmdor Jorge Lacerda, n' 3201 - Km 35,4, Baia'o Jardim das Avenidas.
Ara-anguá/'SC, CEP 889rJ6-07 2, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h00 ãs
1 2h0(] e dm 1 4h00 às ] 7h00.

2. 1 .3. Campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catmina, ]ocalizado na Rua
Jogo Pessoa, 2750, Bairro Velha, Blumenau/SC, CEP 89036-256, em hora-io comercial de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h0{) e das l qh00 às 1 7h00.

2. 1 .4. Campus de Curitibanos da Univ ersidade Federal de Santa Catarina, localizado ím
Rodovia Ulysses Gaboardi, Km 3, Caixa Postal l OI , (:EP 8952(J-000: em horário cotnercial de
sexuada a sexta-feira das 08h00 às 12hOO e das 1 4h00 às 1 7h00.

=. 1 .5. C:impus de Joinville da Universidade Federa] de Sana Cala-ina, localizado in Rua l)r.
Jogo Colin. 2700, Baixo Santo Antõnio, Joinville/'SC. CEP 8921 8-t)35, em hora-io comercial.
de segunda a sexta-feira das 08h00 ãs 1 2horJ e das 1 4h00 às 1 7h00.

2.2 A Contratada deverá entrar em cantata com o responsável pelo recebimento indicado na
solicitação de fonlecimento para pi'ogramar a entrega

2.3 C- prazo pma entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de 30 (trinta) dias.
conhdos do recebimento da solicitação pelo fomecedoJ-

2.4. O encaminhamento da solicitação de fornecimento poderá ser efetmdo mediante o enx;io, pela
.Adnlinishnção. de correspondência eletrõnica (e-mail) ao correio eles-único da Conüatada constant.
do Sistema de Cadastrainento Unificado de t'ornecedares - SICM' ou na .Ata de Rezistro de
Pr'aços assinada pela Contratada. A cona:irmação do envio da solicitação sei-á aferida nledimte o
recebimento de relatóúo de confirmação de entrega. a ser automaticamente encaminhado pelo sistema
adininisb-odor de e-mails da UFSC, independentemente do envio de confimtação de 'leitura e./ou
i-ecebimento por parte da Contraída

=.5. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de foniecimento deverão ser encaminhados. v-ia ot:leio.

pala os endereços eles-âni cos 5:L!;Jç]t.C]J2.81.]!y.rj,:.tg:::i.bl e !i HIS.L.ÇLil4k!#.EÍ= ç;:.b;., sendo obrigatória a
menção ao item e ao Pregão a que se refere o pedido

CLAUStJLATERCEljiA DAÃaGENCIA

3.1. {:) prazo de vigência do conta-ato será de 12 (doze) meses, a país' da data da assinatura do
ltutrumento. nos ternos do artigo 57 da Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de pi'orrogação.

3. 1 .1 As obrigações pertinentes à garanta cona'aludi do oby eto, previstas na clátnula sexta, têm
prazo de v igêllcia próprio e desvinculado do prazo acima citado, pemlitindo eventuJ;al aplicação
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas coíldições, mesmo depois de
expirado a vigência cona-aludi

CLÁt'St.LA QtJ:4RTA OBRIGAÇÕES DA COf\WRATJ\N'lE
4.1 . .Acompanha- e fiscalizar a execução do fonlechlento contratado, bem como realizar testes nos

bens fornecidos, atesta- ms notas t'ficais/fatui-a a efetiva entrega do dueto contratado e o seu
aceite

4.2. Aplica!- à Cona-anda as sanções regulamentares e contratLmis
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4.3 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao objeto,
para a fiel execução do avançado

4.4 Infoilnar à Contratada, toda e qualquer inegularidade cointatada ]:la execução do objeto
4.5. Atender, com relação aos produtos químicos consolados, caso COTHKt6m neste Terno, na integra o

disposto im Lei 1 0.357/20r)l , no Deacto n' 3.665/2000, no Decreto n' 4.262/2002. lm Portaria n'
] .2'74.'20t)3, e demais nonnativas vigentes

CLAustiA QtXmTA - DAS OBRA(;AçõES DA CONTRATADA
5.1. Fonlecer à Cona'atente a quantidade dos produtos/materiais discriminada im respectiva
Autorização de Fonlecimento, no prazo estabelecido no item 2.3 do presente Teimo de Contrato.

5. 2. Corrigir, a suas expellsas, qtuisquer danos causados à Contratante e./ou a terceiros

5.3. .Atender prontaiiiente às exigências da Cona-atente inerentes ao objeto do fornecimento

5.4. Manter, durante a execução do fomecimento cona'atado, as mesmas condições da habilitação.

5. 5. Coloca ã disposição da Cona-amante todos os tneios necessários pa'a comprovação da qualidade
dos materiais, pel'mitindo a verificação de sua confomlidade com as' especificações e exigências dolta

5.6. Responder pol qualquer prquízo que seus empregados ou propostos causareiTI ao patnmõnio da
Contratante e,/ou a terceiros, decorrentes de anão ou omissão culposo ou dolosa, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenimções cabiveis e assumindo o ónus referente

5.7. Comuincar à Contratmte, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega. os
motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação

5.8. Responsabiliza'-se pelas despesas dos tributos, encargos ü'abahistas, pre\'idencià'ios. fiscais,
comerciais, tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e (quaisquer outras
que incidant ou \ enlum a incidir na e.xecução do cona-ato

5.9. Nào trarlsferir a terceiros, por qualquer fníTna, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas. nem subconüata' qualquer das prestações a que está obl-içada.

5. 1 0. Responsabilizar-se para que os bens sejant, preferencialmente, acondicionados em emtnlagem
individtul ade(suada, com o menor volume possível, que utilize mateüais recicláveis, de foilna a
ga'ante a máx lma proteção diante o transporte e o amiazel-nmento

5. 1 1 . Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionanento e enb-ega, hclusiN.'e descaneganlento dos
materiais.

5.1 2. Contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustenta\ el no cumprimento de
diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituição
Federal/1988, e em coMomlidade cota o art. 3' da Lei n.' 8.666./1 993 e cam o art. 6' da Instrução
Noímati\;a no ü1/'201 0, da SLTb'MPC)G

5. 1 3. Assegurar-se de que os belas não contenham substâncias perigosas em concenb'ação acima da
recomendada na diret:iva RoHS (Restriction of Certain vaza'deus Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI», cádmio (Cd), bifenil-poli bromados (PBBs), éteres

difeúl-policromados (PoDEs)
5.14 Respomabiliza--se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e
comprometer-se pela declinação carreta dos mesmos
5.1 5. Quando da utilização de adesivos, que estes sejam à base de PVA e. qualldo não possível, de
baixa emissão de fonnaldeídos

5.16. Quando da uhlimçâo de revestimentos em PVC ou luninados de borda, sejam utilizados
aderi\;os de cclntato à base de solveíltes não-agressivos
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5.1 ? Fornecer produto com os principais componentes identificados lun a um para facilitar futlu-as
i-eciclagens;

5.18. identificar as partes do produto que contenham plásticos, segundo a NBR 13230/'2008

Embalagem e acondicionamento plásticos recicláveis Identificação e simbologia;
5. 1 9. ]Jlformar os corantes adiciormdos ao produto quando da utilização de tecidos pala a fabricaçãcl
das cadeira, v-fadada a utilização dos corantes abaixo listados:

5.20. Quando da utilização de tecidos para a fabricação das cadeiras, não devent ser utilizados

4

Amiga cód   Afina l Cód
4-amhlodihnilo (92-67-1)   3,3 ' -dimetil-4,4 ' -

diaminodifenilmetano (838-88-0)

Benzidina (92 87-5)   p-cresidina (120-71 8)
4-cloro-o-toluidina (95-69 2)   4, 4 ' -oxidiamlim (101-80-4)
2-naRilamirla (91 59-8)   4. 4 ' -tiodiantlilm (139-5-1 )
0-aminoazotolueno (97 53-3)   o-toluidina (95-53-4)
2-ameno-4-nitrotolueno (99-55-8)   2.4-diaminotolueno (95 -8Ü -'7 )
p-cloroanilhm (106-47 -8)   2.4.5-trhnetilamlilm (137-17-7)
2,4-diaminoaniso] (615-05 4)   4-aminoazobenzeno (60-09-3)
4.4 ' -diaminodifenilm etNIa (IQ1 -77 -9)   o-anisidina, (90-(H-0)
3.3 ' -diclorobenzidina (91 -94-1 )   2.4-xilidlra L95-68-1)
3,3 ' -dimetoxibeluidilm (119-90-4)   2.6-xilidnm (87-62-7)
3.3 ' -dimetilbenzidina (1 1 9-93-71)      

Corantes
Estrutura número C.l. (Cpípr

Z#deç ou Indicelnternaçionalde
Corantes}

=)LS {.CbemicíúAbsh'ac8
Serüce) N'

C.l. Dispense Blue 3 C.1. 6 1 505 2475-45 8
C.l. Dispense Blue 7 C.1. 62 500 3179-46-9
C.l. Dispense Blue 26 C.l. Õ3 305  
C.l. Disperso Blue 35   12222-75-2
C.l. Disperso Blue 102   12222-97-8
C.l. Disperse Blue 106   !2223-0]-7
C.l. Dispense Blue i24   61951-5]-7
C.]. Disperso Bi-own ]   23355-64-8
C.l. Disperse Oralige l C.1.11 080 2581-69-3
C.l. Dispense Orange 3 C.1. 1 1 005 730-40-5
C.l. Dispense Orange 3'7    
C.l. Dispersa Dl-cinge 76 C.1.11 132  
C.]. Disperse Red ] c.1.11 110 2872-52-8
C.]. Dispa-se Red ] ] C.1. 62 015 2872-48-2
C.l. Dispersa Red 17 C.1.11 210 3179-89-3
C.]. DispeJ'se YeHow ] C.1. 1 0 345 119-15-3
C.l. Dispense Ye11ow 9 C.1. 1 0 3T5 6373-73-5
C.l. Dispersa Yellon' 39    
C.l. l)isperse Yellow 49    



5.2] . A liciLante vencedora deverá enü-egar junto com as cadeims giraLórias o h]mlua] do Usuário, no
qual conste a classificação das cadeiras glratóhas, as mslruções para uso/regulageín e as
íccomendaçõcs de segurança cabíveis, tudo de acordo com o item 4.4.1 da NBR 13.962 de dezcmbi-o
de 2ü06

CLAUStJLASEXTA-Gz\.RA]NTIA

6.1 . O prazo de garantia mínima será de

6.1. 1. ;!!Ê2111E:);.áZa..ã!: 60 (meses) meses ou a tbrnecida pelo fabricante, a que for
maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6. 1.2. lliCln(!!$);!1141}6,39 a 46: 12 (meses) meses ou a fornecida pelo Ihbricante, 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 (]e
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, bem como dos
encargos previstos á Contratada no Edital e seus ./\nexos

6.3 0 aceite'apro\'anão do(s) produto(s)/materia](is) pejo órgão ]icitante não exclui a

respoílsabilidade ci-ç'il do t'ornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)
ou disparidades com as especificações estabelecidas. verificadas, posteriormente, garantindo-
se a UFSC as faculdades prn.'iscas na 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 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-ç'ando ser substituído no prazo de até 5 (cinco) dias (úteis), sendo o ónus decorrente
da substituição de responsabi lidado da Contratada

CLAUStJLA SET]A{A - DO PAG.bAtE)ÍTO

7. 1 . O valor estimado a ser pago à CC)NTli.AT.A.DA pelo objeto do presente conta-ato é de R$3.005,94
(ti'ês mil e cinco reais e nox:Puta e quatro centavos).

7.2 .A C(:)NTJ{.àT.aJVTE realizará o pagamento em coidomiidade com as condições prev istas no
ita

7.3. Os recursos necessários ao atendhlento das despesas do presente conbato comerão à conta do
[)l-çamellto Geral da CC)NTRATANTE, no Programa de Trabalho 1 2364208020RK0042: PTRES
] 08366; Natureza de Despesa 44905242; e Fonte 81 00000000.

'7.4. Os pagamentos [m CONTR.ATENTE são realizados em coidbrmidade com a Lei n' 8.666/1 993 e
confollne disponibilidade de recursos üumnceiros, pelo Departamento de Coilmbilidade e Fhlanças
(DCF), mediante crédito banca-io, salvo:
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7.4.] Os pagamentos deconentes de despesas cujos valores pião ulb-apassem o limite de que trata
o incisa ll do art. 24, da Lei n' 8.666/1 993, serão efetuados TIO praz de até 5 (cinco) dias Úteis
conhdos da apresentação da nota fiscal/futura

7.5 0 pagamento será efetuado pelo DCF no prazo máximo de 30 (b-luta) dias, a contar do
recebimento dos materiais./prestação dos serviços e, assim como, da entrega da nota fiscal/'futura
devidamente atestada, a qual deverá

7.5.1 . Ser emitida confomte as previsões legais e regulamentares vigentes, ein 2 (duas) vias ou
mais: com mesma razão socia] e número de inscrição no CTIPJ/h41F infonnados para a
habilitação e oferecunento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os' dados
necessários à perfeita compreensão do documento

7. 5.o.. Conter regisü-o da data de sua apresentação'recebimento e do servidor iesponsá\' el por
este em todas as suas vias, assim como, em mecanismo complementa- de registro, como li\ ro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver

T.6. Qualldo da ocorrência de eventuais ab-asc)s de pagamento provocados exclusivamente pela
Administmção, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira: e slm apuração se 'fwa
desde a data de seu vencimento alé a data do eíêhvo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,59õ (meio pol cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
(hs seguintes fonnulas

i-( .rx/loo)
365

EM - l x N x VP, orlde
l Índice de atualização firmlceira;

'J'x Percentual da taxa de juros de mora anual

Ehl - Encargos moratórios;

N - Número de dias enü-e a düa prevista pai a o pagamento e a da efeti\ o pagamentos

'VP - Valor da parcela eln ab-aso.

7.6.1 . Na hipótese de pagmnento de juros de mora e demais enGaJ-gOS por aÜ'aso, os autos de\ em
ser insüüdos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade
superior conipeteTite, que adotará as providências paa verificar se é ou não caso de apuração de
respoíuabilidade, idenhficação dos eílvolvtdos e amputação de ónus a quem deu causa.

7 7. Será comiderado como data do pagamento o dia em que contar conto emitida a ordem bancária
(OB) para pagamento

7.8. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor competente,
devid=tente identificado, im nota fiscal apl-esentada e depois de verificada a regula-Idade fiscal do
prestador dos serviços

T.9. sumido do pagamento, será efetuada a retenção tribuh-ia, nos ternos da legislação aplicável.

7.9.1 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (iSSQN), será obsen'ado o
disposto im Lei Comp]emenLar n' ] 1 6, de 2003, e legislação municipal aplicável.

7.9.2. A CONTliATAD.\ regul;Jmiente optante pelo Simples Nacional, nos Lenhos da Lei
Complementa' n' 123, de 2006, não sofrerá a retenção h-ibutária quanto aos impostos e
cona'ibuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documerlLo oficial de que faz .ius ao tratamento
tributário favorecido previsto im inferida Lei Complemeíltar.
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7.1 0. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/'ou
inderü cações devidas por parte da CONTRAT.aLgA.

7. 1 0. 1 . O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CC)NTRAT.!\D.A será precedido
de p-acesso adminisEmtivo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes sào inerentes

11 . E \;fadado a CONTliAT.Ó.DA transferir a terceiros os direitos ou a-éditos deconentes do contrato

7 1 2. Nenhum pagmilento será efetuado ao fornecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qua[quer obrigação finmlceira que ]he tiver sido imposta em decorrência de inadunplência contratual

7. 1 3.No interesse da Administração poderá ocorrer a aTitecipação de pagamento, sendo este em duas
hipóteses

T. 1 3. 1 . Por meio de conespoíldência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando
descontos pala a CONTliAT.A.DA (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 f'ónnula

l TX/] 00

365

D - l x N x VP, onde

1 = Índice de atualizaçâo fharlceira
TX entual da taxa de desconto

D - Desconto por antecipação

Número de dias enb-e a data prevista para o pagantlento e a do efetivo pagamento mltecipado

\rP or da pa-cela a sei- antecipada

N

7 1 3.2.Nas contratações htenuciolmis. onde poderá prevalecer disposição especial a sei-
acordada enh-e as p13rtes;

CLÁtTSULA OITAVA DO REAJUS'lB/REVISÃODE PREÇOS
Os preços são finos e irrealustáveis, eReCto nos casos previstos no Deck-eto lJ' 7 892/1 3:

8. 1 . 1 . os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventua l redução dos preços
praticados ílo mercado ou de lato que eleve o custo dos sewiços ou bens regisb-ados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fonlecedores, obsewadas as disposições
contidas lm alínea "d" do incisa 1[ do caput do art. 65 da Lei n' 8.666.'93;

8. 1 .2. Quando o preço registado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motim;o
supervernente, o órgão gerenciador cona ocará os fornecedores para tlegociarern a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado

8.1

CLAUSt.LANONA F[SC.!\L]ZAÇAO E ACOA{PAFIJ:E].!\A:IEFVTO

9.1 A CONTRATANTE desigllará um fiscal para acompanha- e cona-alar a execução do corürato, a
(]ua] será realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos regramentos legais da Lei n'
g.666./93
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CLAUStJLADECFNIA-S.!\NÇOES
[ t]. ] . O ]icitaílte/fornecedor que, convocado dentro do pum de validade de sim proposta, não assina- a
Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida neste E(tta], apreseTltar
documentação balsa, ensdar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta/lance,
falhar ou fraude- tla execução da Ata/Conta-ato, comportar-se de modo inidâneo, fizer declaração falsa
ou COmeteT fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de conhatm-
com a União e será descredeitciado do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prquizo das
sanções prex:istas neste Edita] e na AÜ de Registro de Preços e das demais dominações ]egais.

IQ.2. Pela inexecução total ou parcial do cona-ato a Adminisbação poderá, garmltida a prévia defesa
aplica' à CONTRATADA as sai-]ções previstas no iteii] 1 8 do Edital do Pregão n.'3J4Q017 desta
llxstituição, com seus Anexos

CLAtTStTLA DEClhtA PROA-LEIRA- DA .ALTER\çAO EjgESCISAO
1 ] . 1 . A alLeraçâo deste contrato poderá ocorrer em consorlância com o art. 1 2 do Deck-eto n' 7.892 '1 3

l l. l.l Os contmtos dccoirentes do Sistema de Registo dc Preços poderão sei alterados
observado o disposto no aít. 65 da Lei n.' 8.666/93;

1 1 . 1 .2. Em caso de alteração contratual, o mesmo será fonnalizado por meio de tento aditivo, a
ser assinado pelas partes;

] 1. 1 .3. Alas que não caractehzem alteração de contrato poderão ser regisb'idos por simples
apostilamento, dispemando a celebração de aditamento.

1 1 .2. A rescisão deste contrato poderá ser

1 1.2. 1 Determinada por ato unilateral e escuto da CC)NTRAT.ANTE, nos casos enumerados
nos incisos l a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666.''93, notificando-se a CONTRAI.ÓLDA com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

1 1.2.2. i3ünigável, por acordo ente-e as potes, reduzido a teimo, desde que haja conveniência
pm'a a CONTRAT.aJeITE:

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

1 1.2.4. Determiimdo por ato LHnlateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos entanerados
nos artigos 1 9,2t) e 21 do DccrctrD n' 7.892/13

11.3. A CONTRAT.a:DA recollhece os direitos da CONTliAT.ó-NTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. '77 da Lei n' 8.666, de 1 993 LI 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 efehmdos e ainda devidos

l t .3.3. 1ndenizações e multas

CLAUSt.LA DECl$TA SEGUTiIDA- DAS DISPOSIÇOES(;EjiAIS
12.1 . E vedado efettm- acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de regisü-o de preços que deu
causa e inolivação a este terno de contrato, inclusive o acréscimo de que trata o i l2 do art. 65 da Lei
rF8Lein'8.666./93

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente cona-ato e não dirimidos consenslulmente serão
resolvidos m Subseção Judicià-ia de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa (=atarina) - Justiça
Federale a
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12.3. Integra este Tellno de CorTkato o ,anexo 1, contemplado na págilm n' 10, que demlha a lista dos
produtos/'materiais e qual.ltitativos adquiridos pela CONTRATADA.
12.4. A publicação resumida do instrumento de canil'ato ou de seus aditamentos na hnprensa Oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciado pela Admiúsü-ação.

11-, por estalem assim justas e acordadas, tlrmatn as partes o presente instrumento em duas vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópol is, nz4 de outut=1:.::1:122:gs;'
/P

Õ Fila
CPF: 342.374.379-49

Gustavo To11et Bastam
CPF: O1 8.375.'730-0a

Testemtlnlhas

Nome
CPF:

%

}uilbelae fortk&mp da Silveira
047.938.339-18

Nome: \=á.4.4né.i> z: #;2>
CPF: oz3 '7S:72p?o 71Z.



.ANEXO l DO TERAí0 DE CONTjiATO N.' 5a3 / :a0{8 PROCESSO N.' 23080.038S22/2017-93

10

Grupo/Item Descrição
tTnid.

Medida Qtde.
Valor

Unitário
(R$)

Valor
Total
(RS)

0029 20680 - C,aLDE]J{A ESCRIT0]U0 GIRATÓRIA

Especificações completa do item constan no
Anexo ll do Edital.

C,óLDEIRA ESCRITOR10 G]:]iAT0]Z:H  
06 500,99 3.005.94

Total (R$) 3.005,94
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SERVIÇO PÚBLICOFEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRO-REITORIA DEADMINISTRAÇÃO

Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima Trindade

CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3721-9320 - Fax: (48) 3721-8422

E-mail: dpc(g)cantata.ufsc.br

PORTARIA Ne 523/CCF/201 8 DE 24 de Outubro de 201 8

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 ng 00523/201 8.

THIAGOJOSÉ DACUNHA
Assistente Em Administração, CPF 06.261 .204.977
CENTRO DEDESPORTOS/CDS(CDS)

/ 'Ê

.*::=HH::'"
iões Irai Zítío

Diretor Departamento de Projetos
Contratos e Convénios

DPC/PROAD
Portaria 100S/2016/GR


