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TEJn'lO DE CONTRATO QUE CELEBR.4AI El\ITRE SI A
UTUVERSIDJ\DE ]itDEjiAL DE S.ANTA CATAjlINA E A
EMPjIESA SEjljiA MOBH.E INDtrsTRIA E ('OAIERCIO
LTDA-EPP.

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), autarquia educ:acional criada e integrada ao
Ministério da Educação (hlEC) pela Lei n.' 3.849, de 1 8/'1 2/1960, imaita no ClqPJ,lç4F sob o n.'
83.899.526/'0001 -82, com sede no Campus Università-io, Bairro Trindade, nesta Capital, representada
pelo ]à-ó-Reitor de Adminisb-ação, cair Napoleão Filho, CPF n.' 342.374.379-49, doravante
denclminada CQNTRAT.PENTE e a Etnpresa SERRA AclOBILE INDtTSTRI.A E CO&IERCIO
LTDA- EPP. inscrita no (:lqPJ n.' 07.875.146/0001-20, com sede na Rua Nelson Damas de Oliveira.
n' T7, Caias do Sul/RS, CEP 09.507-445, dará\ante denominada CONTRATADA. neste ato
representada pelo Sr Gustavo Tonet passam, CPF n.' O] 8.375.730-00, fimtart o presente TERMO de
cona'ato, de acordo com o Processo n.' 23080.038522/2017-93 e Solicitação Digital n' 74404/2018,
com sujeição às normas emanadas da Lei n.' 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei n' 1 0.520/ü2 e
suas alterações posteriores, Lei n.' 9.784/99 e suas alterações, Decreto n.' 5.450/05 e suas alterações:
Decreto n.' 7.892./13 e guias altel'ações, e às disposições estabelecidas no Edital de Pregão H.a
344/2017 e nas compleinentações a ele integradas, aos ternos da proposta vencedora e sob as
seguintes cláusulas e condições

CLAU$tJLA PRIME:lhA - OBJETO

1.1 . Este cona-ato tem como objeto a aquisição de mobiliário corporativo para atender a todas as
unidades da Universidade Federal de Santa Catarina -- UFSC e Campa \:inculados, conforme
quantidades, valores umtâ'ios e totais e exigências estabelecidas neste iíumlmento, coiúorme .ANEXO
l

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta
v-encedora, independentemente de transcrição

CLAUSILA SEGU)IDA - DO LOC.4L E DO PRAZO DE EFqTREGA DO OB.FETO

2. 1 . Os mobilià-ios deverão sel- enü'egues e instalados nos seguintes locais

2. 1 .1 . Universidade Federal de Santa Catar'ina, no Campuus Univei-sitário Jogo David Feneira
Limo, Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outro local definido na
solicitação de fornecimento, em horário coineicial, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00
e das]4h00 às1'7h00
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2. 1 .2 Campus df .Amrunguá da Universidade Federal de Santa Catariiu: localizado na
Rodovia Go\;errudor Jorge Lacerda, n' 3201 - Km 35,4, Baixo Jardim das Avenidas.
Ara-anguà'SC, CEP 88906-Í]72, eni hora-io cotnercial, de segunda a sexta-feira das t]8h00 ãs
12h00 e dm 14h00 às 1 7h00

2. 1 .3. Campus de Blumenau da Universi(hde Federal de Santa Catarina. localizado na Rua
Jogo Pessoa, 2750, Baia-o Velha, Blumeinu/SC, CEP 89036-256, eln horàio comercial, de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00 e das ] 4h00 às 1 7hOO.

!. 1 .4. ('impus de Cluritibanos da Universidade Federal de Santa Catarha, localizado na
Rodo\;ia U]ysses Gaboardi, ]ün 3, Caixa Postal ] 01 , CEP 89520-000, enl hora'io comercial de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12hQO e das 14h00 às 1 7h00.

=. 1 .5 Campus de Joinvi]]e da Universidade Federal de Santa Catarii-la, localizado na Rua Di-.
Jogo Colin, 27í)0, Bairro Santo Antõnio, Joinville./SC, CEP 8921 8-035, em hol-à'io comercial.
de s 3gunda a sexta-feira das 08h00 ãs 1 2h00 e das 1 4hD0 às 1 7h00.

2.2. A Contratada deverá enbar ein conhto com o responsável
solicitação de fornecimento pata programar a entrega.

pelo recebimento hidicado na

3.3 0 prazo para entrega dos itens que conlpõein o obUeto desta licitação é de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da solicitação pelo fornecedor

2.4. O encalminhaEnento da solicitação de fornecimento poderá ser ef'etuado Tnediante o env'io, pela
Adininisb-ação, de con-espondência eletrõnica (e-mail) ao correio eleüõnico da Cona-atada constante
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SIC.4.11 ou na Ata de Registro de
Preços assinada pela Contratada. A confnmação do envio da solicitação será aferida mediante o
recebimento de relatório de confirmação de entrega, a ser automaticamente encantinhado pelo sistema
admhiisb-odor de e-maias da UFSC, independentemente do en\io de confimiação de leitui-a e/ou
recebimento por parte da Contraída

2.5. Eventuais pedidos de pronogação de prazo de fomecnnento deverão ser engalfinhados, \; ia oficio.
pala os endereços eles-únicos ;ií]ii:Ílu2 i!=kU].:id2i:D .:;!11:!i-k e Ü',=!i©.iUL;L;JtU.!i!!iC;!Ü, s ando obrigatória a

menção ao item e ao Pi-chão a que se refere o pedido

CLÁUSULA 'l'ERCEIRA - DA \IGÊNC14
3.1. O prazo de vigência do coílüato será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do
instrumento, nos ternos do artigo 57 da Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de prol'rotação.

3-1 .1 . As obrigações pertinentes à ga-antia cona-atua] do oUeto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de vigência próprio e des\ incu]ado do prazo acima citado, permithido evenh-ta] aplicação
de penalidades em caso de descLnnprimento de alguma de suas con(tções, mesmo depois de
expirado a vigência cona-anual

CLAIJSULA Q[T.ARTE - 0BjiIGAÇÕES DA COBTRâ.TAN]'E
4.] Acompadlar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como realizar testes nos

bens fornecidos, atestar ims ]aotas fiscais/fattu-a a efetiva entrega do obyetc] contraindo e o seu

Aplicar à Cona'atada as sanções regulamentares e canil-anuais

aceiteC
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4.3. Presta as infonnações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao objeto:
paa a fiel execução do a\'eriçado

4.4 Inl'ornar à Conüatada, toda e qualquer inegularidade coiutatada na execução do objeto
4.5. Atender, com relação aos produtos químicos controlados, caso coíutem neste Termo, na integra o

disposto na Lei 1 0.357/2001 , no Decreto n' 3.665,''2000, no Decreto n' 4.262/2002, na Portaria n'
1 274/'2003, e demais lloml atiras vigentes

CLÁUSULA QU[)WA - DAS OB]UGAÇÕE$ DA CONTRATADA
5.1 . Fomecer à Contratante a quantidade dos produtos/materiais disa-imitada ]m respectiva
Autorização de F'omecimento, no prazo estabelecido no item 2 3 do presente Temia de Clone-ato.

5.2. Corrigir, a suas expensas, quaisquer danos causados ã Contratante e/ou a terceiros

5.3. Atender prontamente às exigências da Contratante inerentes ao obyeto do fornecimento.

5.4 . }.,{anfer, durante a execução do fomecimento cona'atado, as mesmas condições da habilitação.

5.5. Coloca- á disposição da Contratante todos os meios necessários para compro\;ação da qualidade
dos materiais, pennitindo a \;eriflcação de sua confomiidade com as' especificações e exigências do

ita

5.6. Responder por qualquer prquízo que selo empregados ou prepostos causarem ao pau'imónio da
Clone-amante e/ou a terceiros, decon-entes de anão ou omissão culposa ou dolosa, procedendo
iirlediatmnenie aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ânus referente

5.7. Comuiucar à Conkatante, no prazo máximo de 48 homo que antecede a data da cnü-ega, os
motivos que impossibilitam o cuElnprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabahistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taritàs. n-ates, seguros, deslocamento de pessoal, presUção de gm-antia e quaisquer ouh'w
que incidam ou venham a hctdir na execução do cona-ato

5.9. Não tramferir a terceiros, por qualquer fobia, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, uem subconü-atar qualquer das prestações a que está obrigada

5. 1 0. Respoluabilizar-se pa'a que os bens se] am, pret'eiencialmente, acondicionados em embalagem
indnidual adeqtuda, com o menor volume possível, que utilize mateüais recicláveis, de fobia a
garantir a máxima proteção durmate Q b-ansporte e o al mannanento.

5 1 1 . Respoinabihzar-se pelo üansporte, acondicionamento e eDIl-ega, inclusive descaneganlento dos
materiais

5.1 2. Cona-ibuir para a promoção do desenvolvimento nacional sulstentá\-el ilo cuiTiprimento de
dil'etnzes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Colustituição
Feder-al'1988, e em confomlidade caIU o at 3' da Lei n.' 8.666/'1993 e com o art. 6' da Instrução
Nonnativa nü [)1 '20] 0, da SLTI/hlPOG

5.1 3. Assegu-ar-se de que os bens não conteijhain substàicias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Cerhin Hazardous Substances), tais como mercth-io

(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr('V'l», cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
dfeúl-polibrontados(PoDEs)
5.14. Respomabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de enb-ega e
conlprotneter-se pela destinação carreta dos mesmos

5.] 5. Quando da utilização de adesivos, que estes sejam à base de PvA e, quando não possível, de
baixa emissão de folmaldeidos

5.16. aLIando da utilização de revestimentos em PVC ou laminados de borda, sejam utilizados
adesivos de cantata à base de solventes não-agressivos
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Foniecer produto com os principais coitlponentes identificados um a um pa'a facilitar futuras
reciclagens;

5.18. Identifica as partes do produto que çontenhun plásticos, segundo a NBR 1323i]/2ü08
EmbalageTtR e acondicioivamento plásticos recicláveis Identificação e simbologia ;
5. 1 9. Informar os corantes adicionados ao produto quando da utilização de tecidos para a fabricação
clãs cadeiras, vedada a ut:ilização dos corantes abaixo listados

5.20. Quando da utilização de tecidos pam a fabricação das cadeiras, não devent ser utilizados
corantes azóicos que possam se decompor ein alguma das seguintes amenas aroiTláticas:

4

Amiga cód
3.3 ' -dimeti1-4.4 ' -
diaminodiíenilmetmlo (838-88-0)

p-cresidim (120-'71 -8)
4.4 ' -oxidiamlina (101-80-4)
4,4 ' -tiodialilina (139-5-1)
o-toluidina (95-53-4)
2.4-diaminotolueno (95-80-7)
2.4.5-trimetilanilina (137-17-71
4-aminoazobenzeno Í60-09-3)
o-anisidim L90-04-0)
2,4-xilidllm (95-6S-l)
2,6-xilidina (87-62-7)

   

A.mina cód

4-aminodifenilo (92-67-1)

Benzidha t92-87-5)
4-cloro-o-toluidina (95-69-2)
2-naftilmniiu (91-59-8)
0-aminoazotolueno (97-53-3)
2-ameno-4-útrotolueno (99-55-8)
p-cloroanilina (106-47-8)
2.4-diaminoaniso] (6] 5-05-4)
4. 4 ' -diaminodifenilmetamo (101-77-9)
3.3'-diclol«obenzidinla (91 -94-1 )
3.3 ' -dimetoxibenzidiim (119-90-4)
3.3 ' -dimetilbenzidina (1 1 9-93-'7)

Corantes
Está'usura número C.l. (Cp/pr

/Hdax üu Indicelntei'nacionalde
Corantes)

;PsS ÇChemicai Ábx#acB
Serüce) N'

C.l. Dispersa Blue 3 C.1. 6 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. Dispersa Blue 35   12222-75-2
C.l. l)isperse Blue 102   !2222-97-8
C.l. Dispense Blue 106   12223-01-7
C.l. Dispense Blue }24   61951-51-7
C.]. Dispense BraxÀn ]   23355-64-8

C.]. Dispense Orange ] C.1. ! ] 080 2581-69-3

C.l. Disperse Ormtge 3 C.1. 1 1 005 730-40 5
C.l. Disperso Ora=nge 37    
C.l. Disperso Orantge T6 C.1.11 132  
C 1. Dispense Red l c.1.11 110 2872-52-8
C.]. Dispersa Red ] ] C.1. 62 01 5 2872-48-2
C.l. Dispel-se Red 17 C.1.11 210 31T9-89-3
C.]. Dispersa Ye]]ow ] C.1. 1 0 345 119-15-3
C.l. Dispense YeHow 9 C.1. 1 0 375 6373-T3-5
C.l. Disperso Y'ellow 39    
C.l. Dispersa Yellow 49    



5.21 . A licilante vencedora deverá enU-ega- Junto com as cadeiras giratórias o Mmlual do Usuário. T]O
qual conste a classificação das cadeira giratórias, as instruções paa uso/regulageiit e as
recomendações de segui-onça cabíveis, tudo de acordo com o item 4.4.1 da NBR 13.962 de dezembro

CLAUSULASEXTA-G.ç\RANTIA

6.] . O prilzo de garantia mínima será de

6.1. 1. llgE!(E:)i..éZa..ãg: 60 (meses) meses ou a Ihrnecida pelo f'abricante, a que For
maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6.1 2. 12 (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante, a
que lbi' maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item ó.l deste Termo de
Referência, consiste na prestação, peia Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n'
S.078.'1990 e suas posteriores alterações Código de l)e+'esa do Consumidor, bem como dos
encargos previstos à Contratada no Edital e seus Anexos

6.3. O 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. 1 8 da Lei n' 8.078/'1 990
6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento
da entrega, o objeto limitado será recebido provisoriamente para posterior verificação de sua
conformidade com as espcciücações constantes da Nota de Empenho e do respectix/o
documento fiscal

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

CLAUStJLA SETIMA - DO PAG/\Â.LENTO

7.1 . O valor- estimado a ser pago ã CONTR.q.T.a-DA pelo objeLo do presente cona-ato é de R$
IO.019,80 (dez mil - e dezanove reais e oitenta conta\os).

7.2. .A CC)NTRAT.a-NTE realiza-á o pagamento em conformidade com as condições previstas no
1:!ditn}a

'7.3. Os recursos necessários ao atelldimento das despesa do presente contrato correrão à conta do
Orçamento Geral da CC)NTRAT OJÍTE, no Programa de Trabalho 1 2364208020RK0042; PTRES
] 08366; Natureza de Despesa 44905242; e Fonte 8250262460

7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados em corúomlidade com a Lei n' 8.666/1 993 e
col lfonne disponibilidade de recursos ílnmiceiros, pelo Deparhmento de Contabilidade e Fimnças
ÍDCF), mediante crédito bancário, salvo:
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7.4.1 0s pagameíltos decorrentes de despesas cujos va]ores não u]ü-apmsem o ]miite de que trata
o irlciso ll do at. 24, da Lei n' 8.666/1 993, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dim Úteis,
contados da apresentação da nota üscab'tàtura.

7.5 0 pagamento será efetuado pelo DCF no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento dos materiais/prestação dos serviços e, asshn como, da entrega da nota fiscal./natura
de\.'idmnente atestada, a qual deverá:

7.5.1 . Ser emitida confomle as previsões legais e regulameTltaes vigentes, em 2 (duas) vias ou
mais: com mesma razão social e número de inscrição no CltJPJ,MF informados pa-a a
habilitação e oferecimento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os' dados
neçessà-ios ã perfeita compreeinão do documento

f.5.2. Conter registro da data de sua apresenhção/recebimento e do servidor responso\ el por
este em todas as suas vias, mslm colho, em mecanismo comp]ementar de registro, como livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou oub-o, quando houver

6 Quando da oconência de eventuais acasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administinção, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fná
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, en] que os juros de mora serão
calculados à tma de 0,5% (meio por cento) ao ntês: ou 6q/o (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
chs seguintes fomiulas

1-(TX''lOO)

365

EM - l x N x vP, onde

l = Índice de ah-ialização finmaceina

TX Percentual da taxa dejlu-os de mora anual;

EM - Encargos moratórios;

N - Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do ef'etivo pagamento;

vP - Valor da parcela em abafo

'r.6.1 . Na llipótese de pagamento de jugos de mora e demais encargos por atraso, os autos devem
sei- iílsüuidos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autohdade
superior competente, que adotará as providências pma verifica se é ou não caso de apuração de
responsabilidade. identificação dos envolvidos e imputação de ânus a quem deu causa

7. 7 . Será coluiderado como data do pagamento o dia em que consta' como emitida a ordem banca'ia
(r)B) pata pagamento.

T.8. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor competente
devidamente identiHiçado, na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do
prestador dos serviços

7.9. Quando do pagamento, será eFetuada a retenção tributária, nos tempos da legislação aplicável.

f.9.1 . Qua-úo ao Imposto sobre Sen;içou de Qualquer Naturem (ISSQN), será observado o
disposto im Lei Complementar n' 1 1 6, de 2003, e ]egis]ação mulicipa] ap]icáve] .

7.9.2. A CONTRATADA regulaímeTlLe oplanle pelo Simples Nacioílal, nos tentos da Lei
Complementar no 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições at)rangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que taz jus ao uatamenro
tributário favorecido previsto tm referida Lei Compleinenta-
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7.1 0 A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes ás muJtm e/ou
irideúzações devidas por parte da CONTRAT.anDA.

7.1 0.1 . O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRATAR)A será precedido
de processo administrativo em que será garantido o contraditório e a ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes são inererltes

T. ll . E vedado a CONTRAT.óLI)A tmnsferir a terceiros os direitos ou a'éditos deconentes do contrato.

T.1 2. NerÜutTI pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que Ihe tiver sido Imposta em decorrência de tnadimplência cona'atual

7.] 3.No interesse da Administração poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este em duas
hipóteses :

7. ] 3. 1 . Por meio de con-espondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando
descontos para a CONTRAT.anDA (artigo 40, XIV, 'd'). Calculado à tma de '0,5% (meio por
cei-tto) ao mês, ou 69i) (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula

i-('i X41 QQ

365

D - l x N x VP, onde

l = Índice de atualização financeira

TX erRua] da taxa de desconto

D - Desconto por antecipação;

Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efeLivo pagamento antecipado

vP = 'ü'alot- da parcela a ser antecipada

N

T. 1 3.2.Nas contratações hatemacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser
acordada enu-e as Fales;

CLATISULA OITO\:A DO REAJUSTE/REVISÃO DE PJiEÇOS
Os preços são fios e m-eayustáveis, excito nos casos previstos no Decreto n' 7.892.''1 3:

8. 1 . 1 . Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual i-eduçào dos preços
p-atacados no mercado ou de fato que eleve o cesto dos serviços ou bens regisb-idos, cabendo ao
órgão gerençiador promover as negociações junto aos Fomecedores. observadas as disposições
contidas ]la a]inea "d" do incisa ]l do capuz do art. 65 da Lei n' 8.666./93;

8. 1 .2. Quando o preço registmdo tomar-se superior ao preço praticado no mercado por moLiv-o
super\eniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores pa-a ílegociarem a redução dos
preços aos s.'alteres praticados pelo mercado

8.1

CLÁUSULA NONA FISC.4LIZAÇÃO E ECOA'lPAFqll.!\ATEI\nO

9. 1 . A CC)NTlZAT./\NTE designará um fiscal para acompanhar e controlar a execução do cona-ato, a
qual será rea]izada em total ousem-anciã ao contido no Edital e, ahida, aos regranlentos legais da Lei n'
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CLAusul.4 DÉCmlA - S.\NÇÕES

] 0 1 . C) licitante,'ton-tecedor que, cona ocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a
Ata de Regisü'o de Preços, dehar de entregar documentação exigida neste ' Edital: apresentar
documentação falsa, ensqar o retardaTnento da execução de seu objeto, não manta\ er a proposta/lance,
falam' ou fraudar lm execução da A h/Coílbato, comportar-se de modo inidâneo, fizer declaração falsa
ou cometer fi-ande fiscal, garantido o direito à ampla del'esa, ficará impedido de licitar e de conuiatar
com a União e será descredenciado do SICAF, pejo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prquízo das
sa1lções previstas neste Edital e im Ata de Regisü'o de Preços e das demais coininações legais.'

1 0.2. Pela inexecução total ou parcial do cona-ato a Adminisb-ação poderá, ga-nítida a prévia defesa
aplica á CONTRAI.àDA as calções previstas no item 18 do Edital do Pregão n.o344/2017 desta
irlstitução, çom seus Anexos

CLALTS[TLA DECUh[.A PRIM]C]jiA- ])A .l\LTERAÇÃO E RESCISÃ O
A alteração deste contrato poderá ocorrer em consonância com o art. 1 2 do Decreto n' 'f.892/1 3

] [ 1.] . Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços podeiâo ser alegrados
otlseíx ado o disposto no aü,. 65 da Lei n.' 8.666.'93;

l l . l

1 1 ] 2. Em caso de alteração cona-atual, o mesmo será fomlalizado por meio de termo aditivo
ser assinado pelas partes

a.

1 1 . 1 .3. Ates que não camcterizem alteração de contrato poderão ser regisb-idos por simples
apostilamento, dispeíuando a celebração de aditamentc]

] 1 .2. A rescisão deste contrato poderá ser

1 1 .2. ] . Detennimda por ato unilateral e escrito da CGNTliAT.a.NTE. nos casos enumerados
nos incisos l a Xll do meigo 78 da Lei n' 8.666.,'93, notificando-se a CIONTRAT'!\.DA com
antecedência míílima de 30 (trinta) dias ;

1 1.2.2. .A.migável, por acordo enü-e as pintes:
para a CON TRATANTE;

rede,lido a termo, desde que h4a conveniência

1 ] .2.3 . Judicial, rios tentos da ]egislaçào vigente sobre a matéria;

] 1. 2.4. Detemlinado por ato urlilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos arbgos 1 9:20 e 21 do Decreto n' 7.892/13

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTliAT.l\NTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 7'7 da Lei no 8.666, de 1 993. O teimo de rescisão, sempre que possível.
será precedido:

1 1 .3. 1 . Balanço dos e\;entes contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

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

] 1 .3.3. Indenizações e multas

CL.4tíSt.ÍL4 DECIA1.4 SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES GER.41S

12.1 E vedado eFetuar acréscimos T]OS ql.iantitativos fixados pela au de registro de preços que deu
caIBa e motivação a este terTno de contrato, inclusive o acréschuo de que traia o $ 1Ê do art. 65 da Lei
r19 8Lei no 8.666,/93

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente conbato e não dh-amidos conseruualmente serão
resolvidos im Subseção .l udiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa Catarina) - Justiça
Federale

8



] 2.3. Integra este TeTmo de Cona-ato o Anexo 1, contemplado lla página n' 1 0, que detalha a lista dos
produtos/imateriais e quarlLihtivos adquiridos pela CC)NTRATADA

12.'1. A publicação resumida do iíutrumento de contrato ou de saiu aditamentos [n Imprensa Oficial:
que é condição indispensável para sua eficácia, será provideTlciada pela Administração

E, por estmem assim justas e acordada, ílmlam as partes o presente inst:runento ein duas vias de igual
teor e torna, na presença das testeuiunhas abaixo

Florianopolis, 24 de oiitubro de 2018

6Í'iho
2.374.379-49

custa\ o Tonet Bassani
CPF: O1 8.375.730-00

restem

Nome
CPF: ::':,fl;%g'#/7:047.938.339-18



.4]\IEX0 1 DO TERÁ'10 DE CONT.RATO N.'.=ã4{J:í22[8PROCESSO N.' 23080.038522/2017-93

10

Grupo/item Desci'içâo
Unid.

$ledida Qtde.
Valor'

Unitário
®$)

Valor
Total
®$)

0C)29 20680 - CADElliA ESCRITÓRIO
GIRATQli:H

Especificações completas do item constam no
.óinexo ll do Edital.

C.ó-DOIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA

20 06 500.99 l0.019.80

Total (RS) ID.019.8Ü
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SERVIÇO PÚBLICOFEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRO-REITORIA DEADMINISTRAÇÃO

Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC
Campus Universitário Reitor Jogo David Ferreira Lima - Trindade

CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC
Telefone:(48) 3721 -9320 - Fax:(48) 3721 -8422

E-mail: dpc@contato.ufsc.br

PORTARIA NP 521/CCF/2018 DE 24 de Outubro de 201 8

O(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos, Contratos e Convêníos
no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria ne 1 005/GR/201 6,

RESOLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados. para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - - Processo ng 23080.038522/201 7-93 - Contrato ng 00521/201 8.

DYENIFFHER PADOIN
Assistente Em Administração, CPF 01 .611.141 .052
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO / CED(CED)

RITA DE CÁSSIA GIASSI
Assistente Em Administração, CPF 03.021 .705.960
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO / CED(CED)

.*::=iB:::::*''
'sesiraíZilio

rêtor Departamento de Projetos
Contratos e Convénios

DPC/PROAD
't Iria 1005/2016/GR


