


em cópias preto/branco – tamanho "A1"

003 24902 
Reprodução de projetos de arquitetura e engenharia
em cópias preto/branco – tamanho "A2"

Cópia 200 1,50 300,00

004 24902 
Reprodução de projetos de arquitetura e engenharia
em cópias coloridas – tamanho "A0"

Cópia 350 6,00 2.100,00

005 24902 
Reprodução de projetos de arquitetura e engenharia
em cópias coloridas – tamanho "A1"

Cópia 350 4,50 1.575,00

006 24902 
Reprodução de projetos de arquitetura e engenharia
em cópias coloridas – tamanho "A2"

Cópia 150 3,50 525,00

007 27278
Digitalização de projetos de arquitetura e engenharia
– tamanho "A0"

Unidade 650 6,90 4.485,00

008 27278
Digitalização de projetos de arquitetura e engenharia
– tamanho "A1"

Unidade 200 5,20 1.040,00

009 27278
Digitalização de projetos de arquitetura e engenharia
– tamanho "A2"

Unidade 200 4,30 860,00

TOTAL GERAL 13.045,00

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS

Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta do Orçamento Geral da
UFSC,  no Programa  de  Trabalho  12.364.5013.20RK.0042;  Ptres  169856;  Fonte  8100000000  e
8150262460; e Natureza 339039.. 

                             CLÁUSULA QUINTA – DO DIREITO A REAJUSTE

Fica assegurado à Contratada o direito ao Reajuste dos preços mediante a aplicação da variação
do IPCA/IBGE, tendo em vista os índices acumulados no período compreendido de Outubro de 2020 a
Setembro de 2021, em respeito ao interregno mínimo de 12 (doze) meses, a ser formalizado mediante
Termo de Apostilamento, conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato referenciado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

Florianópolis,  29 de setembro de 2021.

Contratante
Jair Napoleão Filho

CPF: 342.374.379-49

Contratada
José Carlos Furtado Carrelas

CPF: 055.290.768-58

Testemunha 1 _____________________            Testemunha 2 __________________
Nome:                         Nome:
CPF:           CPF:
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