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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Departamento de Projetos. Contratos e Convênios - DPC

Avenida Desembargador Vitor Lama.n' 222, 8' andar (Sala 802) , Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade - Floríanópolis/SC CEP 88.040-400

CNPJ/MF n' 83.899.526/0001
-82

Telefones:(48) 3721 -4234/3721 -4240/372 1-4259

E-mail:d pc.proad@contato.ufsc.br

TERMO ADITIVO N' 02 AO CONTRATON"
015/2017,QUE ENTRE SI FAZEM A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TENDO COMO OBJETO A UTILIZAÇÃO DE
ESPAÇO FÍSICO PARA EXPLORAÇÃO DE
SERVIÇOSBANCARIOS.

A Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, autarquia educacional criada e
integrada ao Ministério da Educação - MEC pela Lei n' 3.849 de 18/12/1960,inscrita no
CNPJ n' 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário, no Bairro da Trindade,
nesta Capital, representada neste ato pelo seu Pró-Reitor de Administração. Sr. .cair Napoleão
Filho , CPF n.' 342.374.379-49 de ora em diante denominada CADENTE e a empresa Caixa
Económica

Federal (CEF),

inscrita no CNP.J

n' 00.360.305/0001-04, estabelecida no

Campus Universitário Trindade da UFSC, na Rua DelHinoConta, n' 41, Florianópolis/SC
doravante denominada CESSIONARIA,
representada neste ato pela Senhora Luciana Faxina
Keller, CPF n.' 984.850.750-72, firmam o presente Termo Aditivo ao contrato de acordo com
o Processo n' 23080.044631/2016-69, Dispensa de licitação n' 005/2017. com sujeição às
normas emanadas da Lei n' 8.666/93, e sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OB.FETO

O presente instrumentotem como objeto a prorrogação da vigência do contrato em
referência por 12 (doze) meses a partir de 03 de fevereiro de 2019 a 03 de fevereiro de
2020, de acordo com o que faculta sua cláusula décima primeira, e o reajuste do valor
contratual

CLAUSULASEGUNDA-DOREAJUSTE
Pelo que estabelece a Cláusula Sexta do Contrato, Rica,reajustadoo valor mensal da concessão
a partir de 03 de fevereiro de 2019 devido à variação no índice dp IGP-M no período de
fevereiro de 2017 a dezembro de 2018, que correspondeu ao percentual de 6,2990100 %,
passandoo valor mensal de RS43.321,32 para RS46.050,13 (quarenta e seis mil c cinquenta
reais e treze centavos), perfazendo o valor anual de R$552.601,56 (quinhentos e cinquenta e
dois mil seiscentos e um

[:'

l

ESPAÇO DE PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
l: li;$jli:;ll:: ll :l:klÍll:l iiili$11BíglB$$ CATARINA

F
[T

DESCRIÇÃO

VALOR

!

MENSAL

1.483.24

Espaço para Exploração de serviços bancários
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R$ 46.050.13

CLAUSULATERCEIRA DO INADIMPLENTO ANTERIOR
A renovação de vigência deste contrato de cessão de uso onerosa de área não se
convola em ren(mcia ou perdão, pela concedente, quanto a quaisquer obrigações inadimplidas
pela concessionária, bem como débitos oriundos da presente relação contratual que não hajam
sido quitados, até o momento, além de valores hoje porventura incertos, ilíquidos e
inexigíveis, mas que venham a se tornar exigíveis no futuro e estejam vinculados a esta
relação contratual.
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DASDISPOSIÇOESFINAIS

Ficam ratificadas e permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato que não
foram atingidas.

E por estarem justas e contratad]s, flrnM
igual teor e conteúdo, na presença das test:

'g

legais etêitos.

o presente instrumentoem duas vias, de
para que se produzam seus jurídicos e

Florianópolis, 0 1 de fevereiro de 20 19

onaria
Luzia
'ãi:iííã'Keller
CPF N'/ 984.850.750-72

Cede
Jair Napoleão Filho
CPF N' 342.374.379-49
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