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TEI{NIO ADITIVO N' 03 AO CONTRATO N' 234/2017 QUE
ENTRE S] FAZEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATAltINA E A EMPRESA ROMARCK GERADORES -
COMERCIO E SERVICOS LTDA - NIE.

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/MF sob o n'

Botelho de Resende, n' 2.415, Jd. Bulle Maré, CEP 86047-780, Londrina, Parara, doravante
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Anderson Patrick Crepaldi, portador da
Carteira de Identidade n' 4561648-7, CPF n' 705.163.089-04, firmam o presente Termo Aditivo, de

J. T .= .0 1ÍI (qr\
acordo com o Processo n' 23080.022359/2017-47, com sujeição às nonnas emanadas da Lei n' l0.520,
de 17 de julho de 2002, no Decreto n' 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n' 3.555, de 8 de
agosto de 2000, do Decreto n' l0.024, de 20 de setembro de 2019, bem como, no que couber,das

bela l:l IUHH :lBãRlilHER IX
1 0 de setembro de 2014, do Decreto n' 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas posteriores alterações, da
Instrução Nomaativa BEGES/MPDG n' 5, de 26 de maio de 2017 e suas posteriores alterações, e da
Instrução Nonnativa SEGES/MPDG n' 7, de 20 de setembro de 2018, resolvem celebrar o presente
Terno Aditivo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrõnico n" 254/2017, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a prorr.ogação da vigência do Termo de Contrato n'
234/2017 por 12 (doze) meses e a inclusão de cláusulas do direito de re4uste e da rescisão.

CLÁUSULA SEGUNDA DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogada a vigência do contrato em referência por 12 (doze) meses, a partir de l
setembro de 2020 a 18 dc setembro de 2021.
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CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR
A CONTRATANTE retribuirá à CONTRATADA pelos serviços prestados o valor mensal de

[i$1.473,02 (um mi] e quatrocentos e setenta e três reais e dois centavos). Com a inclusão dos
valores para o fornecimento de peças e equipamentos, o valor total anual estimado poderá ser de
RS77.676,24 (setenta e sete mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

CLÁUSULA QUARTA DOS RECURSOS
Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente contrato correrão à conta do

Orçamento -Geral da CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 12.364.5013.20RK.0042; Ptres
1 69856; Fonte 8 100000000; Natureza 339030 e 339039.

CLÁUSULA QUINTA DO DIREITO DE REAJUSTE
Fica assegurado à Contratada o direito ao Reajuste dos preços mediante a aplicação.da variação

do IPCA/IBGE. tendo ei-n vista os índices acumulados no período compreendido de setembro de 2018
até agosto de 2020, em respeito ao interregno mínimo de 12 (doze) lrleses, a ser fomlalizado mediante
Tenho de Apostilamento, conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato referenciado.

CLÁUSULA SEXTA DA ltESCTSÃO

Além do previsto na Cláusula Décima Terceira do Contrato referenciado, o Contrato poderájer
rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante comunicação prévia à CONTRATADA
de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, em decorrência do resultado do novo certame licitatório,
ficando isenta a CONTRATANTE de indenizar a CONTRATADA, pelo que assume a
CONTRATADA com todos os custos e riscos que porventura arque nesse sentido, assim compreendida
toda e qualquer perda ou prejuízo calculados desde a execução do contrato primitivo.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas e permanecem em vigor todas as demais cláusulas do contrato original

E, por estarem, assim, justos e acordados firmam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e f'onlla, juntamente com duas testemunhas, para que surte seus jurídicos e legais
efeitos

Fjorianól?S!!j!;.;l& de setembro de 2020.
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