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A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
Ministério da Educação (MEC) pela Lei n.' 3.849. de 18/1
83.899.526./000 1 -82. com sede no Campus Universitário.
pelo Pró-Reitor de Administração. Jair Napoleão Filho, CPF n.'l 342.374.379+49
denominada CONTRATANTE e a Empresa MARZO
DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ n.'
n' 95. Bairro Terra Preta. Mairiporã/SP. CEP: 07.600-000,
neste ato representada pela Sra. Pauta Kathlen Tomigo
firmam o presente TERMO de contrato. de acordo com o h'rocesso in.o
Solicitação Digital 064856/2018, com sujeição às normas emanadas da Lei n.'l
alterações posteriores. Lei n' l0.520/02 e suas alterações posteriores. Lei n.' 9.1784/9(

alterações. Decreto n.' 5.450/05 e suas alterações.
disposições estabelecidas no Edital de Pregão H.o 344/201 7

aos termos da proposta vencedora e sob as seguintes cláusulas 1) condiçõels:
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CLÁUSULA PRIM EIRA - dBJETO

1.1. Este contrato tem como objeto a aquisição de
Universidade Federal de Santa Catarina -- UFSC.
exigências estabelecidas neste instrumento. conforme ANEXO
1 .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão
vencedora. independentemente de transcrição.
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CLAUSULASEGUNDA ooLOCALEnopKAzQ DEENtREGA DO

2.1 Os mobiliários deverão ser entregues e instalados nos seguintes locais;:
2. 1 . 1 . Universidade Federal de Santa Catarina. no Campus Uni\jersitário Jogo IPavid

Lama. Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, CEP 88q40-900, ob em outro local
sol imitação de fornecimento. em horário comercial. de
e das 14h00 às 17h00.

2. 1 .2. Campus de Araranguá da Universidade Federal de Santa Cbtarina, localizéldo
Rodovia Governador Jorre Lacerda. n' 320 1 - Km 35,4, IBairro Jardim das Avenídlas.
Araranguá/SC. CEP 88906-072. em horário comercial. d4: segtmda b sexta-feira dds
12h00 e das 14h00 às 17h00.
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2. 1 .3. Campus de Blumenau da Universidade Federal be Santa (jatarina. ioc4iiijado njl kua
Jogo Pessoa. 2750. Bairro Velha. Blumenau/SC, CEP 81)036-256,jem horário comercial. be
segundaasexta-feiradas08h00às 12h00edas 14h00àl; 17h00. l l l
2. 1 .4. Campus de Curitibanos da Universidade Federdt de Santa Catarina, lol;atlzado
Rodovia Ulysses Gaboardi, Km 3. Caixa Postal 10 1 , CLIP 89520-doo. em horáricl comdrdial. dl
segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00 e das 1 4h00 àl; 1 7h00.
2. ] .5. Campus de Joinville da Universidade Federal dd Santa Cadarina, localizado na tida Dr.
Jogo Colin, 2700, Bairro Santo Antõnio. Joinví]]e/SC, (]EP 892 1 Sl-035. em horário corcel'ciat.
de segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00 e das 1 4hob às 1 7h0o.

2.2. A Contratada deverá entrar em contado com o respl)nsável paio recebim$njo in(li(#do
solicitação de fornecimento para programar a entrega.
2.3. O prazo para entrega dos itens que compõem o olãet+ desta li(citação é de 30 (tridt4) di:ls,
contados do recebimento da solicitação pelo fornecedor.
2.4. o encaminhamento da solicitação'de fornecimento poderá ser ef4uado mediante o eHvjo, peia
Administração. de correspondência eletrõnica (e-mail) ao' correio eletr(único da Codtrdtada does tange
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Reeilitro ie
Preços assinada pela Contratada. A confirmação do envicl da solicitação será aferida mlldiantelo
recebimento de relatório de confirmação de entrega. a ser autdmaticamejlte encaminhado pelo j;ister+a
administrador de e-mails da UFSC. independentemente do envio de confirmação de leitura e/(lu
recebimentoporpartedaContratada. ll l
2.5. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de íornecimenjo devera(] ser encamí+hddos, .]iíl ofíci
para os endereços eletrõnicos $aa:dçlZn!:ZÊS;É!!!!!!!sz:!!b!;:l=,1 cceíZiconláQ.uf\l.br le

, sendo obrigatória a menção ílo item e ao Pregão a que sel rbferejo
pedidoe

ia

CLAUSULATERCEIRA DA VIGÊNCIA

3.1. o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) mjlses, a partir da data dd assiHa4ura do
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n' 8.666/93. sem dossibilid4de de prorrogação. l

3. 1 . 1 . As obrigações pertinentes à garantia contratual dol objeto. previstas na clául;ula s4xjra, tê

prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acinja citado, H)ermitindo cgvebtual dpjicaçi
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo dbüois de
expirada a vigência contratual.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES $A CONTRATANTE

4. 1 . Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, $em como realizar t4sjes n(is
bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/futura a efetiv:l entrega tlo objeto conttatadol d o seju

4.2. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratu4.is.

4.3. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados bela Contratada. pertinentes a$ bbjet
para a fiel execução do avençado.

4.4. Informar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na qxecuçao do objeto.
4.5. Atender. com relação aos produtos químicos controlados. bafo constam neste Termo, na integra

disposto na Lei 1 0.357/2001. no Decreto n' 3.665/2000, nk) Decretojn' 4.2õ2/20021 na Padaria d'
1 .274/2003, e demais normativas vigentes.
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CLÁUSULA QuiNTA - DAS 0BRIGAÇÕÇS DA C4NTRATAD4

5.1. Fomecer à Contratante a quantidade dos produtor/materiais discriminzlda na 4e:jpectil
Autorização de Fornecimento. no prazo estabelecido no item 1}.3 do presente Termo de IContrht
5.2. Corrigir, a suas expensas quaisquer danos causados à Corjíratante e4ou a Terceiros.
5.3. Atender prontamente às exigências da Contratante ineren+s ao objejo do fornecjml)nto. l
5.4. Manter. durante a execução do fornecimento contratado. zls mesmas condições da lJabilitdçbo.
5.5. Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários pzjra comproxlação da hÜalid
dos materiais. permitindo a verificação de sua conformidade com as dspeciflcações 1) exigÉrJcias

5.6. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados 4u prepostbs causarem a(l patrihbnio ba
Contratante e./ou a terceiros, decorrentes de ação ou or4issão culbosa ou doloj;a, prb4edenbo
imediatamente aos reparos ou indenízações cabíveis e assumindo o õnusjreferente.
5.7. Comunicar à Contratante. no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da edtdega,
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,jcom a dexjida comprovação.
5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos. encargos trabalhistas. previdenbiário1l, fiscajs.
comerciais. tarifas. fretes. seguros. deslocamento de pessoal. l)restação He garantia e quaisqÜef out
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
5.9. Não transferir a terceiros, por qualquer fomla. ned mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas. nem subcontratar qualquer das prestações a que este obrigado
5. 1 0. Responsabilizar-se para que os bens sejam. preferencialmente, a(jondícionados bm eúdalae.
individual adequada. com o menor volume possível. que utilize materiais recicláveis, del fbrmala
garantir a máxima proteçào durante o transporte e o armazenamento.
5. 1 1 . Responsabilizar-se pelo transporte. acondicionajnento ejentrega. inclusive descajreuadehto dbs
m ateriais .

5.12. Contribuir para a promoção do desenvolvimento naj:ional sustentável no c impriddnto
diretrízes e critérios de sustentabilidade ambiental. de acôrdo coi-nl o art. 225 dh Co4s+ituic:lo
Federal./1988. e em conformidade com o art. 3' da Lei n.' 81666/i993 e com o adt. Ó' da Inl;truclo
Normativa n' 0 1/20 1 0. da SLTI,/MPOG

5. 13. Assegurar-se de que os bens não contenham substâncias perígos+s em concentração &cjma Ja
recomendada na díretiva RoHS (Restriction of CerTain Hazajdous Sutjstances), tais pomo hbrcúrjo
(Hg), chumbo (Pb). cromo hexavalente (Cr(VI». cádmio (C4i). biÊenil+polibromados (PBBl;)j éteres
difenil-políbromados(PBDEs).
5.14. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de ebttega je
comprometer-se pela destinação corneta dos mesmos

5.15. Quando da utilização de adesivos. que estes sejam à bzjse de Pvb. e. quando não po#íkel, de
baixa emissão de formaldeídos.

5.16. Quando da utilização de revestimentos em PVC ou laminados de borda, sejam dtijizadds
adesivos de contato à base de solventes não-agressivos.

5.1 7. Fornecer produto com os principais componentes identificados uh a um para fhcilital tuturds
reciclagens:

5.18. IdentíHicar as partes do produto que contenham pllísticos. s(Igundo a NBR 13d3b/20i
Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - Identifíbação e simbologia;
5. 1 9. Infortnar os corantes adicionados ao produto quando da utilizaçãol de tecidos pala a fÊdb+icaç
das cadeiras. vedada a utilização dos corantes abaixo listados:
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Estrutura n ú mero t::i' teia/oz'
/n(/ex ou IndicelnternacionÀlde

Corantes) l

c.1. 6 1 505 1
C.1.62 500
C.1. 63 3o5

Corantes CAS (C»em/cair ,4óxfl
Se ice) N'

C
C

C
C

C

C
C
C
C

C
C
(:

C
C
C
C
C
C

Dispense
Dispense
Dispense
Dlspet'se

Dispense
Dispense
Dispense
Dispense
Dispense
Dispense
Dispel'se
Dísperse
Dispense
Dispense
Dispense
Dispense
Dispense
Dispel'se
Dispense

Blue 3
Blue 7
Blue 26
Blue 35

Blue 102

Blue 106

Blue 124

Brown l

Orange l
Orange 3

Orange 37
Orange 76
Red l

Red ll
Red 17

Yellowl
Yellow 9

Yellow 39
Yellow 49

2415-45-8

sil9-4õ-9

12122-75-2

12122-97-8
12123-01-7
6 tq5i -51-7
233b5-ó4-s
2581-69-3

7soF40-5

C.1. 1 1 080
C.1. 1 1 005

C.1. ll 132

c.1. ll 110

C.1. 62 01 5
C.1.11 210
C.1. 1 0 345
C.1. 1 0 375

287Ê-52-8
2s72-4s-2
3t7P-s9-3
119F15-3
6373-73-5

5.20. Quando da utilização
corantes azóicos que possam

de tecidos para a fabricação das cadeiras, nào devem
se decompor em alguma das segLjintes amiitas aromáticas:

Amina
3 .3 ' -dimbti1-4.4
aliam inodif'enilmetán o
p-cresidiha
4,4'-oxidianílina
4.4'-tiodjanilina
o-toluicliha
2 ,4-diamjnoto luend
2,4,5-triíhetilanilinà
4-aminodzobenzenb

o-anisidíha
2.4-xilidjna
ã.ã-;iiiaiúi

ser Ótilizadbs

id

n3$-Bs-o

( i21)-1r ] -8)
(iol-B0-4)
( i3l9+5- 1 )
05Fã3-4)
(95Fq0-7)

(i37-17-7)
(õoFq9-3)
(90l-q4-0)

osFds-i )
(87Fq2-7)

5.21 . A licitante vencedora deverá entregar junto com as cadeiras giratój'ias o Manual do Usbdrio, do
qual conste a classificação das cadeiras giratórias. as jinstruçõeq para uso4regulageh e 4s
recomendações de segurança cabíveis. tudo de acordo com o item 4.4. 1 jda NBR 1 3.962 de (Ê+emb
de 2006

4

Amena cód

4 aminodifenilo (92-67-1)

Benzidina (92-87-5)
4-cloro-o-toluidina (95-69-2)
2 -naftilamina (91-59-8)
0 -aminoazotol ueno (97-53-3)
2 amino-4-nítrotolueno (99-55-8)
p-cloroanilína t106-47-8)
2.4-diaminoanisol (615-05-4)
4 .4 ' -diaminodifenílmetan o (101-77-9)
3.3'-diclorobenzidina (91 -94-1 )
3 .3 ' -dimetoxíbenzidina (119-90-4)
3 .3 ' -dimetilbenzidina (119-93-7)



CLAUSULASEXTA-GARANTIA

6. 1. O prazo de garantia mínima será de

6.1 .1 . ltemínsi: 37. 38: 60 (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante, a due ítr
maior. Não havendo indicação expressa, será consiklerado cimo ta

6. 1 .2. 11çH(ns): 01 a 36, 39 a 46: 12 (meses) meses ou a fornecida pelo f'abi
que for maior. Não havendo indicação expressa. sijrá consi(gerado como t#l.

nte,la

6.2. A garantia do produto. no prazo mínimo estipulado 4o item 6li deste TeiÍmb de
consiste na prestação, pela Contratada. de todas as obrigações preb'estas na Lei h' s.d
e suas posteriores alterações Código de Defesa do Cbnsumid. bem como dos
previstos à Contratada no Edital e seus Anexos
6.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s)/material(is) pelo órgão licitanl

responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade
ou disparidades com as especificações estabelecidas. verificadas. bosteriorm.
se a UFSC as faculdades previstas no art. 1 8 da Lei n' 8.(l7S/1 990
6.4. Caso. por qualquer razão. não possa ser processado d recebimento deflnitjv. no

da entrega. o objeto limitado será recebido provisoriamente para posterior verinicaçãc
conformidade com as especificações constantes da ota de Empenho e do ri
documento fiscal

6.5. O produto/material que for entregue nora das condições estipuladas no Edital
aceito. devendo ser substituído no prazo de até 5(cinco) lilás(úteis), sendo o ânus d-
da substituição de responsabilidade da Contratada.
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CLAUSULASETl$TA DOP4GAMENT0

7.1. O valor estimado a ser pago à CONTRATADA pálio objeto do presente
RS786,00 (setecentos e oitenta e seis reais).
7.2. A CONTRATANTE realizará o pagamento em conformidade bom as condições
no Edital.

7.3. Os recursos necessários ao atendimento das despem;as do pÉsente contrato col
conta do Orçamento Geral da CONTRATANTE, no Programal de
1 2364208020RK0042, PTRES 1 08366. Natureza de Desdcsa 4490$242 e Fonte 82501
7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realízadbs em ccjnformidade cjom
8.666/1993 e conforme disponibilidade de recursos $nanceirojs, pelo Departam(
Contabilidade e Finanças (DCF), mediante crédito bancário, salvo:

7.4.10s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores dão ultrapassei o li
que trata o inciso ll do art. 24. da Lei n' 8.666/1 9913, serão ejfêtuados no prazo
(cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal/fatjira.

7.5. O pagamento será e6etuado pelo DCF no prazo máximo de iã0 (trinta) diasl, a c(
recebimento dos materiais/prestação dos serviços e. assim cimo, da entrega
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7.5.1 . Ser emitida conforme as previsões legais e +gulamedtares vigente:l, em l2
vias ou mais, com mesma razão social e número db inscriçêjo no CNPJ/f\4F infl
para a habilitação e oferecimento da proposta de preços. bed como deverá conte
os dados necessários à perfeita compreensão do do(jumento.
7.5.2. Conter registro da data de sua apresentação/recebimento e do lsi
responsável por este em todas as suas vias. assim forno, ed mecanismo }ompje
de registro, como livro protocolo de recebimento, avisolde recebimento ol
quando houver.

7.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados ekclusil
pela Administração. o valor devido deverá ser acresciklo de atÜalização fln4nceirl
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a dita do ef4ivo pagamento, er
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio bor centos) ao mês. ou 6% ds(
cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulasl

1 100)
365

(cluab)
Imad+s

todas

rvidbr
nentbr
out

.mente

e seja

que 'l's

s p+r

EM - l x N x VP. onde:
l ice de atualização fln#nceira;

TX rcentual da taxa dejuros cje mora anual;
EM - Encargos moratórjos;

N - Número de dias entre a data prevista para o pagajnento e al do efetivo pabamel
VP - Valor da parcela em 4ltraso.

7.6.1 . Na hipótese de pagamento de juros de moda e demais encargos; por ad
autos devem ser instruídos com as justificatívds e motivos. e sel :lubmdt
apreciação da autoridade superior competente. hue adodará as prbvibêncil
verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade. identificação dbs en
e imputação de ânus a quem deu causa.

7.7. Será considerado como data do pagamento o dia ed que cona;tar como emitida
bancária (OB) para pagamento.

7.8. O pagamento somente será autorizado depois de efetuadol o ''atestej' pelo +e

competente. devidamente identificado. na nota fiscal adresentad4 e depois dq veria
regularidade fiscal do prestador dos serviços.
7.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tl'ibutária, nos termos da leài

7.9.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (lssQN)l
observado o disposto na L.ei Complementar n' 1 16. de 2003. e legislação mi
aplicável
7.9.2. A CONTRATADA regularmente optante pejo Simplels Nacional, nbs te
Lei Complementar n' 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributário quabt
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No e)ntanto. o pagament
condicionado à apresentação de comprovação por deão de dcjcumento oficial de q
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lqi Complementar

7. 1 0. A Administração deduzirá do montante a ser pago cls valores correspondentes àq
e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA

6
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7.10.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTidATAI
precedido de processo administrativo em que serál garantido o contraditório eja
defesa. com os recursos e meios que lhes são inerentes.

7. 1 1 . E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros Ós direitos ou créditos decorre
contrato.

7.12. Nenhum pagamento será efetuado ao üorneceHor enquanto estiver pensei
liquidação qualquer obrigação financeira que Ihe tiver sido ídnposta em dbcorr4nl
inadimplência contratual.

7. 13.No interesse da Administração poderá ocorrer a adtecipaçã(l de pagamento, sel
em duas hipóteses:

7.13.1. Por meio de correspondência com a ant(jcipação ba execução ba o4r
propiciando descontos para a CONTRATADA (amigo 40, XíV. 'd'). Calcula(
de 0.5% (meio por cento) ao mês. ou 6% (seis por bento) ao ano, mediante: aplic
seguinte fórmula:

A

amFjla

tes do

te

a de

ga
à tala
ção (ja

1-('1'x/ l oo
365

D = 1 x N x VP. onda:
1= índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de desconto;

D - Desconto por antecípbção;
N - Número de dias entre a data prevista para o pagíjmento e 4 do efetivo pàgamejn

antecipado;
VP - Valor da parcela a ser antecipada.

7. 1 3 .2.Nas contratações internacionais, onde poderá prevale(+r disposição especji
acordada entre as partes;

CLAUSULAOITAVA no REA.JUSlp/+EVISÃ(+ Dr PREÇCIS

8.1 Os preços são fixos e irreajustáveis, excito nos casos previstos no Decretcl n'l 7.891
8.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos dm decorlência de eventual
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o (justo dos serviços
registrados. cabendo ao órgão gerencíador promover ab negociaçõ(is juút
fornecedores. observadas as disposições contidas n4 alínea "ti" do incisa TI do da
art. 65 da Lei n' 8.666/93;

8.1 .2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preçol praticado no mero
motivo superveniente. o órgão gerenciador convocará os fornecedores para nega
a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

13
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CLAUSULANONA FISCALIZAÇÃO E 4comP+NnAmrNlo

9.1. A CONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar + controlar a execÜç
contrato. a qual será realizada em total observância ab contida no Edital +. ainl
regramentos legais da Lei n' 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA S4NÇÕEq

1 0. 1 . O licitante/fornecedor que. convocado dentro do prlazo de validade de sba prop(
assinar a Ata de Registro de Preços. deixar de entregar documentação exigido nesta
apresentar documentação falsa. ensejar o retardamento da exejcução de beÜ objl
mantiver a proposta/lance. falhar ou fraudar na execução da At4/Contrato, compor
modo inidõneo- fizer declaração falsa ou cometer fraude Hlscal. garantido o direito
defesa. ficará impedido de licitar e de contratar com a União e serál descredenciado dol
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prquízo das sanções previstas neste Edital e n
Registro de Preços e das demais comínações legais.
1 0.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Admjinístraçã+ poderá, garantida
defesa. aplicar à CONTRATADA as sanções previstas 4o item ib do Edital do Prl
344/2017 desta instituição. com seus Anexos.
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ci.Áusui.A nÉciM:A PRIMEIRA- DA ALtEKAÇ4o E RESCliÃo

1 1 .1 . A alteração deste contrato poderá ocorrer em consjonância 4om o art.12 do D-
7.892/13

ll.l.l.Os contratos decorrentes do Sistema dq Registr+ de Preços pod-
alterados. observado o disposto no art. 65 da Lei n.' 8.666/931
1 1 .1 .2. Em caso de alteração contratual. o mesmo j;erá fornjalizado pol nbeio
aditivo. a ser assinado pelas partes;
1 1.1 .3. Atos que não caracterizem alteração de contrato poderão ser registr:
simples apostilamento. dispensando a celebração de aditamento.

1 1 .2. A rescisão deste contrato poderá ser:
11.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CObTRATANTlh, nol
enumerados nos incisos l a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666/93. notlfícan
CONTRATADA com antecedência mínima de 30(trinta) dias;;
11.2.2.Amigável, por acordo entre as partes, reduzido b termo, de:lde ql
conveniência para a CONTRATANTE;
11 .2.3. Judicial. nos termos da legislação vigente sobre a matéria;
11.2.4. Determinado por ato unilateral e escritol da CObTRATANTÉ. nol

enumerados nos artigos 1 9,20 e 21 do Decreto n' 7.$92/1 3.
1 1.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666. de 1 9q3. O ternho de rescisão, sem
possível. será precedido:

1] .3.1 . Balanço dos eventos contratuaisjá cumpridor ou parcialmente cumprido
11 .3.2. Relação dos pagamentosjá efetuados e aindíl devidos;
11 .3.3. Indcnizações e multas.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1 2. 1 . É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela íjta de regisjro de pr
deu causa e motivação a este termo de contrato. inclusa\je o acrésicimo de que trata
art. 65 da Lei n9 8Lei n' 8.666/93.

1 2.2. As questões e os litígios oriundos do presente contrato e não dirimidos coÓsensl
serão resolvidos na Subseção Judiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa
-Justiça Federal.

12.3. Integra este Termo de Contrato o Anexo 1. conterdplado na página n' 10, que
lista dos produtos/materiais e quantitativos adquiridos peia CONTRATADA.
12.4. A publicação resumida do instrumento de contratojou de seis aditamentos na ll
Oficial. que é condição indispensável para sua eficácia. será providencial
Administração .
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E. por estarem assim justas e acordadas, firmam as partesl o presente instrumento em duas vilas

de igual teor e forma. na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis. 25 de setembro de 201 8

r Napoleãá Filho
CPF n' 342.374.379-49

Paula j<athlen 'llomigo Gossi de Ollqeira
CPF n.'l 027.472.919-l95

Testemunhas
\

/

Novel hZí4' Mbh fa /é

cpr: l:l:Kõi l .e,r:l .+ça
Nome
CPF: Guilberae Fortkanp dl Silveha

047.938.339-18

i.f



ANEXO l DO TERMO DE CONTRATO N .L fROCES$0 N.' 23080.03SS2]/+Oi7-b3

Grupo/Item «=i,l.«.
Valor

Unitário
(RS)

Descrição
Velo
Tot
(R$1

'86.0023 701 73 - GAVETEIRO VOLANTE 4 0AVTTAb.
MEDINDO 320(L)X495(P)X61 7(A)mm

UNI l 3 l 26i,OO

Especificações completas do item constam no
Anexo ll do Edital.

GAVETEIROVOLANTE4GAVETAS
MEDINDO 320(L)X495(P)X61 7(A)mm

Total '86,0
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PR0-REITORIA DEADUiNiSTRhÇÃO
Departamento de Projetos, Contratos e CÓnvêniosl- DPC

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

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

PORTARIA Ne 360/CCF/2018 DE 25 de Setembro de 2bla

#

O(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos, (bontratoé e Convênlos
no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria ne l 005/GRlr201 6,

RESOLVE

DESIGNAR o(s) servidor(QS) abaixo relacionados. para fiscdíizar e acompbnharl
os serviços prestados pela Instituição/Empresa MARZO VITORINO - INDUSTRIA E
COMERCIO DE = Processo nç 23080.038522/201 7-93 - Contrato ng 00360/201 8.

ELDER RIZZON SANTOS
Professor Magistério Superior, CPF 98844296004
0EPARTAMENT0 DE INFORMÁTICA E ESTATiSTIPA / ÍNE/j:TC (iNE/CTÇ)

\

ü.. }.,,. i:%.
Diretor Departamento de +rojetos

Contratose Co«»ê«ibs
DPC/PROAS

Portaria l.o.os/2016/bp


