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TEjiA{O DE CONTjiATO QUE CELEBR.!\$1 ENTRE SI A
UNl\EJiSID.í\DE liEDEjiAL DE S \fiTA CATARINA E A
EA{PRESA SERRA B{OBILE INDUSTjlIA E COA{ERCIO
LTDA EPP.

.A Universidade Federal de Santa Catarina(TJFSC), autarquia educacional criada e integrada ao
b,'ministério da Educação (MEC) pela Lei n' 3.849, de 18/] 2/1 960, inscrita no CNPJ#.a' sob o n.'
83.899.526/0ü0] -82, com sede no Campus Univ ersitá-io, Bairro Trindade, nesta Capital, representada
pelo Pró-Reitor de AdminlstJ-aÇão em Exercício: Sr. Rodrigo valverde da Salva, CPF TL' 005.293.4098-
4, dota\;ante denominada CC)NTRAT.Ó-NTE e a Empresa SEjiRA MOBH.E INDA:STRIA E
COllIERC]O LTDA- EPP, inscrita no CllPJ n.' 07.875.146/0001-20, com sede im Rtm Nelson
Damas de Oliveim, n' 77, Cabias do Sul/RS, CEP 9507445, doravante denontinada CC)NTRAT,liDA.
neste ato represenhda pelo Sr. Custava Tonet Bassani, CPF n.' O1 8.375.730-00, findam o presente
TERXIO de cona-ato, de acordo com o Pi'ocesso n.' 23080.ü38522/2017-93 e Solicitação Digital n'
05fi449/2018, com sujeição às nomlas emanadas da Lei n.' 8.666/93 e sum alterações posteriores, Lei
n' 1 0.520,/02 e suas alterações posteriores, Lei n.' 9.784/99 e suas alterações, Decreto n.' 5.450/'05 e
suas alterações, Decreto í].' 7.892/13 e suas alterações, e às disposições estabelecidas no Edital de
Pregão n.' 344/2017 e mias complementações a eje integradas, aos tempos da proposta vencedora e sob
as seguintes cláusulas e condições:

CLAUStJLA P]UA{EljiA - OBJETO
] . 1 . Este connato tem como objeto a aquisição de mobiliário corporativo para atender a todas as
unidades da Universidade Federal dp Santa Clatarina -- UFSC e Campa vinculados, confomle
quantidades, valores uintários e totais e exigências estabelecidas nesse irntrulnento, confoune .ÓJ{EXO
l

1.2. Este Tenho de Coam'aLo vincula-se ao Edital do Pregão idenhficado no preâmbulo e à proposta
\, encedora, indepeíldeüemente de b-amcrição

CLAtTStTLA SEGUNDA - DO LOCAL E DO PR:\ZO DE El\TJ{EGA D0 0BJET0

2. 1 . Qs mobiliários deverão ser entregues e instalados nos seguintes locais

2. 1 -1 . Universidade Federal de Santa Catarina, no Campus Universitário Jogo Da\ id Ferreiro
Liça, Bairro Ti'invade, em Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outro local definido rm
solicitação de romecimento, ern horário comercial de segunda a sexta-feira das 08h00 ãs 1 2h00
e das 1 4h00 ü 1 7h00
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2. 1 .2. Campus de .Arumnguá da Universidade Federal de Santa Catanna. localizado na
Rodovia Govemadoi Jorre Lacerda, n' 3201 - Km 35,4, Baixo Jadim das .Avenidas.
Araranguá'SC, CEP 88906-Í)72, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h0(] ãs
12h00edas 14hOO às17h00

2. 1 3. Campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na Rua
Jogo Pessoa, 2750, Bairro Velha, Blumeímu/SC, CEP 89036-256, em hora-io coíílercial. de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 1 4h00 às 1 7h00.

2. 1 .4 Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarma, localizado na
Rodo\ ia U[ysses Gaboardi, ]Çm 3, Caixa Postal 1 01 , CEP 89520-000, em hora-io comercial, de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00 e das 1 4hí]0 às 1 7hOO

2. 1 .5. Campus de Joinville da Universidade Federal de Sana Catarina, localizado im Rua Dr.
Jogo Colin, 2700, Bairro Salto .amtõúo, Joinville/SC, C:EP 89218-035, em horário comercial.
de segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00 e das 1 4h(]0 às 1 7h00

2.2. A Cona-atada de\-erá enü-al- em cantata com o
solicitação de f'onlecimento para programar a entrega.

responsável pelo i-ecebimento indicado na

=.3 0 prazo paa entrega dos itens que compõem o obHeto desta licitação é de 30 (ti'inca) dias.
contados do recebimento da solicitação pelo fornecedor

2.4. O encaminhamento da solicitação de fomecimento poderá ser efetuado mediante o envio, pela
Administração, de correspondência eles-única (e-mail) ao correio eleüõnico da Contratada constante
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedoras - SIC./\F ou na .Ata de Resisti'o de
Preços assinada pela Contratada. A confL-mação do envio da solicitação será aferida mediante o
i-ecebimento de i-elatório de confirmação de enb'ega, a ser automaticmnente encaminhado pelo sistema
administrador de e-maias da UFSC. independentemente do envio de confirmação de 'leitura e/ou
recebimento por parte da Contratada

2.5. Eventuais pedidos de proa-oração de prazo de fomecnnento deverão scr encailtirihados. \ ia oftcio.
para os endereços eletrõnicos 3ik:.dç:Ulj.:.&.çl:tly!!,::!iisç;.l,r. cçealc.}l Itltl,ulkc l\t e

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

]:LÍgfil:&U!!Ü,Ú8
U

CLÁUSULA TERCElJiA - DA VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do conücato será de 12 {doze) meses, a parti' da data da assinatura do
lnstrumetlto, nos tempos do artigo 57 da Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de prorrogação.

3. ] . 1 . As obrigações pertinentes à garantia cona-atual do oUeto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvirlculado do prazo acima citado, pemutindo eventual aplicação
de penalidades em caso de descuinprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expira(h a vigência cano-ah.lal

CLÁIJSULA Q tJ.4RTA - OBRIGAÇÕES DA CONT]IAT.!\N IE

4.1 . Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como realizar testes uos
bens tonlecidos, atesta- nas notas fiscais/futura a efetiva entrega do objeto conhatado e o seu

4.2. Aplicar à Contratada as sanções regulmuenta-es e conüaluais

ReciteC
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4.3. Prestar as infomtações e os esclarecimentos solicitados pela Conhatada, pertinentes ao objeto,
para a fiel execução do al eriçado

4.4. Infonrtar à Contratada, toda e qualquer inegu]aridade constata(]a na execução do objeto
4. 5 Atendem-, com relação aos produtos químicos controlados, caso contem neste Temia, im integra o

disposto lla Lei 1 0.357/2001 , no l)ecKeto n' 3.665/2000, TIO Decreto n' 4.262.'2002. na Portaria n'
] . 274,'2t)03, e doma is i] om] ativas x;agentes

CLAUStLA QtaXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5. 1 . Fomecei- à Conüatmlte a quantidade dos produtos/materiais discriminada ila respectiva
A.utorlzaçàL] de Fomecimento, no prazo estabelecido no item 2.3 do presente Tenho de Contrato.

5.2. Corrigir, a suas expensas, quaisquer dados causados à Cona-atente e.ou a terceiros

5.3. Atender pronhmente às exigências da Contratante inerentes ao objeto do foi-necimeTlto

5.4. hlanter, durante a execução do fomecimento cona-atado, as mesmas condições da habilitação.

5.5. Coloca ã disposição (h Conüatmlte todos os meios necessários pm'a comprovação da qualidade
dos materiais. permitindo a \;edificação de sua conformidade com as' especificações' e exigências do

it.a

5.6. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou propostos causarem ao património da
Cona'atente e/ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente aos reparos ou hderüzações cabivçis e assumindo o ónus referente.

5.?. Comuincm- á Colltratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega. os
motnos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação

5 8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos Irabahistas, prevideTlcià'ios, fiscais,
comerciais, tarifas, ü-ates. seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venhatll a inczdn zm execuçãcl do contrato

5.9. Não ti-aiufenr a terceiros, por qualquer fonna, nem mesmo parciahnente, as obrigações
assumidas, nem subcontraEm- qmlquer das prestações a que está obrigada

5. 1 0. Respolaabilizar-se pm'a que os bens sejam, preferencialmente, acondiciomdos em embalagem
individual adeqtuda, com o menor volume possível, que util ize materiais recicláveis, de íbnna a
gm-anuir a máxima proteção durante o b-aiwporte e o annazenamento

5. 1 1 . Respoiuabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e enü-ega, inclusive descanegamento dos
materiais

5.1 2. Cona-ibuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de
direbizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constitúçâo
Feder-aL'1988, e ein c;onf'oralidade com o art. 3' da Lei n.' 8.666/1993 e com o art. 6' da Instrução
Nonnati\ a n' 01/201 D. da SLTI/MPOG:

5. 1 3. Asseguram--sc de que os bens não contenham sut)stâncias perigosas em concentração acima da
recomelldada na diretiva RoHS (Restriction of Cerhin Hazadous Substances), tais como mercth'io

(Hg), cllumbo (Pb), cromo hexavalenLe (Cr(VI», cádmio (Cd), bifenil-pollbromados (PBBs), éteres
dif'anil-polibromados(PoDEs)
5.14. Respoluabilizar-se pela retirada dos resíduos das etnbalagens do local de entrega ü
comprometer-se pela destmação carreta dos mesmos .
5.15. Quando da utilização de adesivos, que estes sejam à base de P\''A e, quando não possível, de
baixa emissão de formaldeídos

5.16. Quando da utilização de revestimentos em PVC ou iamimdos de borda, sejam utilizados
adesivos de contado á base de solventes não-agressivos.
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5. 1 7 F'omecer produto com os principais componentes identificados lun a um para facilitar futuras
reciclagensi

5.18. Identificar as partes do produto que contenham plásticos, segundo a NBR 13230/'20t]8

Embalagens e anal:ldicionamento plásticos recicla\;eis - Identificação e simbologia;
5. 1 9. hifomtar os corantes adiciolndos ao produto quando da utilização de tecidos pala a fabricação
das cadeirtu, v-fadada a utilização dos corantes abaixo listados:

5.20. Qumldo da utilização de tecidos para a fabricação das cadeiras, não devem ser utilizados
corantes azóicos que possam se decompor em alguma das seguintes aniims a-omáticas:

4

/

  cód

4-aminodifeúlo (92-67-1)

Benzidina (92-87-5)
4-cloi-o-o-toluidina 05-69 2)
2-naftilmniiu (91-59-8)
0-aminoazotolueilo (97 -53 -3 }
2-amido-4-nitrotolueno (99-55-8)
p-cloroanilina (106-47-8)
2.4-dimninoaniso] (615-05-4)
4.4 ' -diaminodifeíailmetano Í} 01 -77 -9)
3.3'-diclorobenzidina (91 -94-1 )
3.3 ' -dimetoxibenzidinla (119-90-4)
3.3 ' -dimotilbenzidi ]la (1 19-93-7)

Afina cód
3,3 ' -dimetil-4, 4
dimninodif'enilmetmo

r8'RK-RR.nh

p-cresldina (120-71-8)
4,4'-oxidianilina (101-80-4)
4.4'-tiodianilina (13 9-5 -1 )
o-toluidina (95-53-41
2.4-diaminotolueno (95-80-7)
2.4.5-trimetilmliliin (137-17-7)
4-aminoazobenzeno ( 60-C)9-3 )
o-aíúsidinla (90-04-0)
2.4 xilidha (95-68-1)
2.6-xilidllm B7-62-7)

   

Corantes
Está'atura número C.l.(Cp/ar

Inda- ou índice Internacional de
Corantes)

:ÀS {.ChemicaiAbsü'acls
Ser fce} N'

C.l. Dispa-se Blue 3 C.l. Ó 1 505 2475-45-8
C.l. Dispense Blue '7 C.1. 62 500 3179-46-9
C.l. Dispense Blue 26 C.1. 63 305  
C.l. Disperso Blue 35   12222-73-2
C.l. Disperso Blue 102   12222-9T-8
C.l. Dispense Blue 106   i2223-0]-v
C.l. Dispense Blue 124   6195i-51-7
C.]. Dispense Brown ]   23355-$4-8
C.l. Dispense Orange l C.1. 1 1 080 2581-69-3
C.l. Dispense Ormtge 3 C.1. 1 1 005 730-40-5
C.l. Dispel-se Ormige 37    
C.l. Dispense Orange 7fi C.1. 1 1 ]32  
C.]. Dispense Red ] c.1.11 }10 2872-52-8
C.]. Disperse Red ] ] C.1. 62 015 2872-48-2
C.l. Dispense Red 17 C.1.11 210 3179-89-3
C.l. Disperso Yellow l C.1. 1 0 345 119-15-3
C.l. Disperso Yeilow 9 C.l. i 0 375 6373-T3-5
C.l. Disperse Yeilclw 39    
C.l. Dispense YeHow 49    



5.2 1 . :\ licitante vencedora deverá entrega- junto com u cadeims giratórias o M]anua] do Usuà-io. no
qual conste a classificação das cadeiras giratórias, tB instnições pm'a uso/regulageill e as
recomendações dç sçgl.fiança çabíveis, bidé de acordo çom o itçnl a.a.l (b NBR 13.962 de demntbro
de 2006

CLAUStJLASEXTA-G.!\.liA)ÍTIA

6. 1 . O prazo de garalltia mínima será de

6.1. 1. lls!!!(E:1:.2ZL.âg: 6ü (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante, a que for
mitior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6. 1.2. 12 (meses) meses ou a Hoi'necida pelo fabricante, a

que lor maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

ó.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 deste Termo de
Reíerêrlcia. consiste na prestação, pela Contratada, dc todas as obrigações previstas na Lei n'
8.Ci78.'199[} e suas posteriores alterações Código de Defesa do Consumidor, bem como dos
encargos previstos à Contristada no Edital e seus Anexos.

6.3 0 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 previstas no art. 18 da Lei n' 8.078 '1 990
6 4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento detiniti'ç,o no momento
cia entrega, o objeto limitado será recebido provisoriamente para posterior \:erificação de sua
conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo
documento ülsca]

6.5. O produto/materia] que for entregue fora das condições estipuladas no Edital não será
aceito, de\ando ser substituído no prazo de até 5 (cinco) dias (úteis), sen(]o o ónus decorrente
da substituição de responsabilidade da Contratada

CLAUSULASET]AIA-DOPAGj\ALENTO
7. 1 . 0 valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo objeto do presente col h-ato é de R$ 1.502,97
(mil quinhentos e dois reais e noN'ente e sete centavos).

7 2 A CC)NTRAT.Ó-NTE realizará o pagamento em conformidade com as condições previstas no
.Edital.

T.3. Os recursos necessà'ios ao atendimento das despesas do presente cona-ato correrão à conta do
Orçamento Geral da CC)NTRAT.aLlqTE, no Programa de Trabalho: 1 2364208020RK0042, PTRES:
l t:)8366, Natureza de Despesa: 4:190524o- e Fonte: 8250262460

7.4. Qs pagamentos na CONT]iAT.q] ÍTE são reali zados ein confomiidadü com a Lei il" 8.666/'1 993 e
confonne disponibilidade de recursos fi i-nnceiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças
(DCF), inediaJ:lte crédito ballcário, salvo:
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7.4.1 0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não u]ü-apmsem o limite de que trata
o nlciso ll do art. 24, da Lei ll' 8.666/1 993, serão efeLuados ilo prazo dc até 5 (cinco) dias Úteis.
contados da apresentação da nota fiscal/f'adira.

7.5. O pagamento será efet:nado pelo D(l:F no prazo máximo de 30 (trinh) dias. a contra- do
recet)imenso dos nlaLeriais.-'prestação dos serviços e, assim como, da entrega da nota fiscal/fatuia
devichntet ite atestada, a qual deverá:

7.5.1 Ser emitida coMol-rne as previsões legais e regulamenta-es vigentes, en] 2 (duas) \ ias ou
:mais, com mesma ra;!ão social e número de inscrição no (:T'WJ/MF intomlados para a
habilitação e oferecimeiJto da proposta de preços, bem como de\erá conter todos os dados
ilecessà'ios à perfeita compreensão do doctunento

7.5.2 Conter registro da data de sua apresentação/recebimento e do servidor responsável poi-
este em todas as suas vias, msim como, em mecanismo complementar de registro, como livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou ouü-o, quando hou\-er

6. Quando da ocorrência de eventuais ah-ases de pagamento provocados exclusivamente pela
Administmção: o valor devido deverá ser acrescido de atualização f'manccira, e sua apuração se fwá
desde a data de seu \;encimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à lula de 0,5% (meio poi cento) ao mês, ou 6% (seis por cento)'ao algo, mediante aplicação
das seguintes fonuulas:

l-nW100)
365

EM - l x N x VP, onde

l ice de atualizaçãofinarJceina;

TX entua] da taxa de juros de mora miua] ;

Eb{ - Encargos ínoratórios;

Nüiíiero de dias ente a data pre\'isto para o paganenLo e a do efetivo pagamento;

'VP lor da pa-cela em atraso.

6. 1 . N a hipótese de pagaTnento de juros de mora e demais encargos por ah'aso, os autos develtl
ser insh-uidos com as jusüücativas e motivos. e ser submetidos à apreciação da autoridade
superior competente, que adora-á m providências pa-a veriHcar se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identificação dos envolvidos e unputação de ónus a quem deu c:ousa.

7

7.7. Set-á cottsiderado como data do pagamento o dia em que consta- como emitida a ordem bancária
(OB) para pagamento

7.8. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor competente,
devidamente identi6lcado, na nota fiscal ap-esentada e depois de veria:içada a regularidade fiscal do
prestador dos serviços

7.9 Quando do pagaírtento, será e6etuada a retenção tributária, nos tenros da ]egis]açào aplicável

T.9.] . Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (iSSQN), será obsen'ado o
disposto íu Lei Comp]emenEai n' 1 1 6, de 20(]3, e ]egisjação muTncipa] aplicável

T.9.2. A CONTRATADA i-egulannente optante pelo Simples Nacional, nos ternos da Lei
Coinplüntentar n' 123, de 2006, não sofrera a retenção U-ibutáíia quinto aos impostos e
contribuições abrang idos por aquele regime. No entmto, o pagamento fica-á cclndiciollado à
apresentação de comi)ro\ ação por meio de documento oHicia] de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido prex isto na ref'árida Lei Complementar
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1 0. A Adminisü-ação deduzirá do montante a ser pago os valores conespondentes às multas e/ou
UJdenizações devidas por parte da CONTRAT.anDA

7. 1 0. 1 0 desconto de qualquer valor no pagmnenLo devido a CQNTliAT.l\DA será precedido
de processo administrativo eln que será garaJltido o contraditório e a ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes são inerentes

'. 1 1 E \-fadado a CQNTli-AT,!\DA tltlnsferir a terceiros os du-oitos ou a-éditos decorrentes do conüato.

'7.1 2. Nenhum pagamento será elêtuado ao tomecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obi-igação íhanceira que Ihe tiv-er sido imposta em decorrência de inadimp]ência cona-atua].

T. 1 3.No interesse da Adininisb-açào poderá oconer a antecipação de pagamento, sendo este em duas
hipóteses

7. 1 3. 1 Por meio de correspondência com a antecipação da execução da obrigação, piclpiciando
descontos pm'a a CONTRAT.\DA (artigo 40, XIV, 'd'). Calculado à tma de 0,5% (meio por
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fónnula

i-oTXioa)
365

D = 1 x N x VP. onde

l dica de aüializaçào Rmulceira

TX = Percentual da taxa de desconto

D = Desconto por antecipação;

Ntunero de dias erlae a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento antecipado;

\rP - \:alar da parcela a ser antecipada.

N

7 . 1 3. 2.Nas contratações intemacionais:
acordada enu-e as partes;

onde poderá preva[ecer disposição especial a ser

CLAtJStJLA OITAVA DO REAJUSTE/]IEVISÃO DE PREÇOS
Os preços são lhos e m-eaHustá\ eis, excito nos casos previstos no Decreto na 7.892,/1 3:

8. 1 . ] . Os preços regish-aços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados: cabendo ao
órgão gerenciador promover as rJegociaÇÕes junto aos fonlecedores, obsewadm as disposições
contidas na alínea "d" do incisa n do capuz do arl:. 65 da Lei n' 8.666/93;

8 1 .2. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
supervenlente. o órgão gerenciador con\'ocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

8.]

CLÁUSULA NONA - FISC.!\LIZAÇÃ0 E ACOA{PAlii:U\ALENTO
9.] . A CONTRATA){TE designará um fisca] para acompanhai e cona-alar a execução do contrato, a
qual será realizada em total obter\ anciã ao contido no Edital e, ainda, aos x-egramentos legais da Lei nü
x r)f }f v \# -q
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CLÁUSIU.A DÉCmlA - SANÇÕES

l O.l. O licitnnte/fomecedor que, cona,ocado denso do pum de validade de sua proposta, não assina- a
Ata de Registro de Preços, deixar de emregar documentação exigida neste Edital, apresentar
documentação.Falsa, eisqejar o retardamento da execução de seu obUeto, não manhver a proposta/lance.
falhar ou fraudar Tm execução da Ata/Cona-ato, comportar-se de modo in](iõneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o dh-eito à ampla defesa, ficará impedido de lícita- e de contratam
com a União e será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) mos, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços e das demais dominações legais

l0.2. Pela inexecução tohl ou parcial do combata a .\dminisb-ação poderá, garantida a préx;ia defesa,
aplicar a CONTRATADA as sanções prevista no item 18 do Edital do Pregão n.a344/2017 desta
nnstltmção, can s8uJS Anexos

CLA[.ÍSULA])EC]]b]A PjiIMEm.4- D.A. ALTERAÇÃO E RESCISÃO
A alteração deste conte-ato poderá ocorrer em consonàlcia com o art. 12 do Decreto n' 7.892/'] 3:

l l.l l. Os conbutos decon-entes do Sistema de Registo de Preços poderão ser alterados.
observado Q disposto ílo arl. 65 da Lei n.' 8.666/93;

] 1 . 1 .2. Em caso de altei-ação contratual, o mesmo será formali zado por tneio de terno aditi\ o. a
ser assinado pelas partes

l l . l

1 1. 1 .3. Ates que não caracterizam alteração de contrato poderão ser registrados pLlr simples
apostiJamento, dispelwandoacelebraçãodeaditalnento. ' ' ' '

11.2 A rescisão deste coJIÜ-ato poderá ser:

] 1 2. 1 Detelmiimda por alo unilateral e escrito da CONTRAT.ANTE. nos casos enumerados
nos incisos l a Xll do a'tigo 78 da Lei n' 8.666/93, notiülcando-se a CC)NTliAT,q.DA com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

1 1.2.2. Amigável, por acoi-do enü-e as partes, reduzido a termo, desde que h4a con'ç-eniência
pm'a a CONTRATANTE;

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

] 1. 2.4. Detemiinado por ato unilateral e escrito da CONTjiAT.óLNTE. nos casos entmterados
nos artigos 1 9,20 e 21 do Decreto n' 7 .892/1 3.

] 1.3 .A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
a(]minisu-aviva prevista no art. '77 da Lei n' 8.666, de 1993. O tempo de rescisão, sempre que possível,
será precedido:

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

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

1 1 .3.3. Indenizações e multas

CLÁUSULA DÉCnIA SEGU)iDA- DAS DISPOSIÇÕES GER:WS

12.1 . E \;fadado efetua.r acréscimos nos quai=rltitativos fixados pela ata de regisb-o de preços que deu
caiba e motivação a este temia de conüato, inclusive o acréscimo de que trata o # la do art. 65 da Lei
rP 8Lei nc 8.666/93

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente conbato e dão dil-imidos consensualmente serão
resolvidos na Subseção Judiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Salta CataiiJa) - Justiça

e ra
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12.3. 1íTtegra este Tenho de Cona-ato o Anexo 1, contemplado na págnm n' 10, que detalha a lista dos
produtos/'materiais e qumltltativos adquiridos pela CONTRATAD.q.

12.4. A publicação resumida do instrumento de conta-aEo ou de saiu aditamentos na Imprensa Oficial
que é condição indispensável pa-a sua eficácia, será providenciado pela Administração

E: por estarem assim .justas e acordadas, finnain as partes o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo

Florianópolis, 23 de agosto de 201 8

Rodrigo Valverde da Silvo
CPF: 005.293.409-84

Custava Tonet Bassarn
CPF: O1 8.375.73Ü-Ü0

«.
\

game
?na5A4arla

076.191.429-32

No.rne

CPF: o'z.3. a.g, 7.z?/a -"? Z-
z. .r'H l é.)



.\NEXO l DO TERl10 DE C01iiTjtAT0 N.-!3P./=!221.b)ROCXSSO N.' 23080.038522/2017-93

10

Grupo/Item Descrição
Unid.

Nledida Qtde.
\ralos

Unitário
®s)

Valor
Total
(RS)

 
20680 - C,viDEIRA ESC]UTOR10 GlliAT01UA

Especificações completas do item constam no
Anexo ll do Edita]

C.PiDEs:RA ESC}UTOR10 GlJiATOR=LA  
03 500,99 }.502,97

Total (R$) 1.5Ü2,97
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Contratos e Convêhios
DPC/PROAD

oortQfiã 1005/2016/GR


