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CONTRAmP

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAAI ENTRE SI A
tJNiVERSiD.4DE FEDER\l DE SANTA CA'mARiNA E A
EMPRESA SERRA Mollll,E INDUSI'RI.4 E COMERCIO
LIDA-EPP.

A Universidade Federa] de Santa Catarina (UFSC), autarquia educacional criada e integrada ao
Níinisfério da ülumção (N{EC) pela Lei n,' 3.849, de 1 8/12,/19óO, inscrita no CNPJ/MF sc,b o n.'
83 .899.526/000 1-82, com sede no Campus Universitário, Baixo Trindade, nesta Capita], representada
pelo Pró-Reitor de Administração em exercício, Sr. Rodriga Valverde da Sirva, CPF n.'005.293.409-
84, doravante denomülada CONTRATANTE e a Empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E
COMERCIO LTI)A- EPP, inscrita no CNPJ n.' 07.875.146/0001-20, çoin sede na Rua Nelson

Dicas de Oliveial n' 77, Coxim da Sul/RS, CEP 9507445, dalavante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo S]. Gustavo Tonet Bassaili, CPF n.' 018.375.730-00, fimnam o presente
TERÁ'lO de cona'ato, de acordo com o Processo R.o 23080.038522/201 7-93 e Solicitação Digital n'
52343/2018, com sujeição às nomlas emanadas da Lei n.' 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei
n' l0.520/02 e suas alterações posteriores, Lei n.' 9.784/99 e suas alterações, Decreto n.' 5.450/05 e
suas altaaçõcs, Decreto n.' 7.892/13 c sms ajtciaçõcs, e às disposições estabelecidas no Edital de
Pregão H.o 344/20] 7 e nas coínplementações a ele integradas, aos tenllos da proposta vencedora e sob
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁ.l;SINA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Este conüato tem como objeto a aquisição de mobiliário corporativo para atear a todas as
unidades da Universidade Federal de Santa Clatarina -- tiFSC e Campa vinculada:, confomle
qumüdades, valores unitários e totais e exigências estabelwidas neste instrumento, conforme ANEXO
{

1,2. Esse Tempo de Contrato \inçula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta
vençedola, independentemente de kanscrição.

CLAUStJLASEGUNDA DO LOCAL E DO PRAZO DE EN'GREGA DO OBJETO

2. 1 . Os lllobiliários de\ farão ser entregues e imtajados nos seguintes locais

2. 1.1 . Universidade Federal de Santa (htarina, no Campus Universitário Jogo David peneira
Lima, Bairro Trindade, em F]orianópo]is/SC, CEP 88040-900, ou em ouro ]oca] definido na
solicitação de fomeçimento, em horário comercial, de segninda a sexta-feim das 08ho0 às 12h00
e das14hQ0 àsl'Hl0Q.
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2.1 -2. Campus de Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na
Rodo\-ia Govemador Jorre Lacerda, n' 320] - Km 35,4, Bairro Jardim das Avenidas.
.Ararartguá/SC, CEP 88906-072, eln horário coiilercia], de segunda a sexta-feira das 08h(m às
}2h00 e da.s}4h00 âs !7h00

2. 1 .3. Campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina. localizado na Rua
Jaão Pessoa, 2750, Baia-o Velha, Blumenau/SC, CEP 89036-256, em horário comercial. de
segunda a sexta-feira das 08tl00 às 12h00 e das ]4h00 às 17h00.

2. 1 .4. Campus de Curítibanos da Universidade Federal de Senta Catarina. localizado na
Rodovia Ujysses Gaboardi, Km 3, Caixa Postal ]O ] : CEP 89520-000, em Lotaria comeiclal. de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00 e das 14h00 às 17h00

2. ] .5. Campus de Joinx:ille da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na Rua Dr.
Jogo Colin, 2700, Bairro Santo Antõnio, Joiilvijle/SC, CEP 892 1 S-035, eira horário comercial.
de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14b00 às 1 7h00.

2.2. .4 Contratada dex.'erá enfiar em cantata com o responsável pelo recebimento indicado na
solicitação de foi-Regimento para programar a entrega .

2.3. O prazo para entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de 30 (trinta) dias,
colltados do recebimento da solicitação pelo fomecedor.

2.4. O encaminhamento da solicitação de fornecimento poderá ser efetuado mediante o envio, pela
Adminisüaçào, de coiTespondência eletrõnica (e-mail) ao camelo eletrânico da Conüatada constante
do Sistema de (-adastramenttl l.unificado de Ftlrnecedorw - SICAF Oli na Ata de Registro de
Preços assinada pela Contratada. A confinnação do envio da solicitação será aferida mediante o
recebimento de relatório de confimlação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema
administrador de e-maias da UFSC, independentemente do enfio de confirmação de leitura e/ou
recebimento por parte da Conüatada.

2.5. Ex-enmais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento deverão ser eitçaminhados, via. ofício,
pala os endereços eletr6nicos saa:dcom@conl41$1:ufsc br. ççÊ@çe111alQ:il8ç::!x e
secretaria.ctc(@contato.ulkc.br. sendo obrigatória a intenção ao item e ao Pregão a que se refere o
pedido.

CLAUSULATERCElliA-DAVIGENCIA
3.1. O prazo de vigência do conüMO será de ]2 (doze) meses, a parta da data da assinarem do
instrumento, nos termos do amigo 57 da .Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de prorrogação.

3. 1 - 1 . As obrigações pertinentes à garantia contratual do oUeto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de vigência própria e desvinculado do prazo acima citado, pemiitindo evenhal aplicação
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
exphada a vigência conüatual

CLÁUSULA QLIARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.]

4.2

Acompanha e ütscalizar a execução do famecimento contratado, bem como realizar testes nos
bens fomccidos, atcshr nas notas üiscai#fafura a cfdiva entrega do ohyeto conüatado e o seu

Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.

a,ceítecei
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4.3

4.4
4.5

Ptesiar as infomlações e os esçlmeçimcTltos saliçitados pela Contratada, pertinentes ao objeto,
pala afielexecução do avançado

Infomlar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto
Atender, com relação aos produtos químicos controlados, caso constem neste Tempo, na ílltegla o
disposto na Lei ]0.357/200], no l)ecreto n' 3.665/2000, no Dea-eto n' 4.262/2002, na Portaria n'
1 .274/2Í)03, t: demai s nomlativas vigentes.

CLÁUSUL\ QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5. 1 . Fornecer à Contratante a quantidade das produtos/materiais discriminada na respectiva
Autorização de Fomeçimento, no prazo estabelecido no item 2.3 do presente Temia de Conílato.

5.2. Corrigir, a suas expensas, quaisquer danos ca!.usados ã Canüatante e/ou a terceiros

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

5.4. N4anter, durante a execução do falecimento contratado, as mesmas colldições da habilitação.

5.5. Calhar à disposição da Contratante todos os meios necessáúos para colnpíovaçãa da qualidade
dos materiais, permitindo a verificação de sua confomiidade com as especiülcações e exigências do

ita

5.6. Responder por qualquer pte8uízo que seus empregados ou propostos causarem ao paaimõnio da
Conüatante e/'ou a terceüas, deçarrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente aos reparos ou indellizações cabívets c assumindo o ónus iefei-ente

5.7. Comunica- à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do preza previsto, com a devida comprovação .

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais: ratifas, metes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer ousas
que iücidaln ou venllaln a incidir na execução do contrato,

5.9. Não üansferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parciahlente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obúgada.

5.1 0. Responsabilizar-se para que os bens soam, piefeiencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o mellar volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
gaantii a máxinw pialeção durüüiç o üânspoite e o amlazenamento.

5. 1 1 . Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive descarregamento dos
materiais.

5.12. Contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de
direüizes e critérios de sustentabilidade mnbientd, de acordo com o aít- 225 da Constituição

Federal/1988, e ein çontbmlidade çoln o aH. 3' da Lei n.' 8.666/1993 e çom o art. 6' da Instrução
Nonnativa n' O 1/20 !Q, da SLTI/MPOG
5.13. Assegurar-se de que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recotnendada na diretiva RoHS (Resüiction of Cerün Hazardaus Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI», cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
diíbnil-policromados (Pt3DEs)
5.14. Responsabilizar-se pela regada dos resíduos das embalagens do local de entrega e
comprometer-se pela destilação corneta dos mesmos
5.15. Quando da utilização de adesivos, que estes sejam à base de P\rA e. quando nào possível, de
baixa emissão dü falmaldeldos,

5.16. Quando da utilização de íevcsüinçntos cln PVC üu laminados de borla, sejam utilizados
adesivos de contara à base de solventes não-agressivos.
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5.17. Fomecer produto com os principais componentes identificados um a um para facilitam- futuras
reciclagens:

5.]8. Idenüíicm as partes do produto que contenllan plásticos. wgundo a NBR ]3230/2008
Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - Identificação e sitnbologia;
5. ] 9. Informar os corantes adicionados ao produto quando da utilização de tecidos para a fabricação
das cadeiras, 'ç'edada a utilização dos corantes abaixo listados:

5.20. Qumldo da utilização de tecidos pua a fabricação das cadeia-as: não devem ser utilizados
corantes azóicos que possam se decompor em alguma das seguintes amibas somáticas:
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  Gád
3.3 ' -dimeti1«4,.4 ' «

diamhodifenilmetana (838-88-0)

p-aesidina (. 120-7 ] -8)
4.4'-oxidianilina (101-80-4)
4,4'-üodi ilha (]39-5-1)
ü-tüluidiila (95-53-4)
2,4-diaminotolueno (95-80-7)
2,4,5-üimetilanilina (137-17-7)
4-aminoazobenze110 (60-09-3)
o-aaisidim í90-o+0}
2,4-xilidina (95-68-1)
2.6-xilidina (87-62-7)

   

  cád

4-amillodifenijo (92-67-1)

Benzidi11a (92-87-5)
4-cloro-o-toluidina (95-69-2)
2-nafhiamina (91-59-8)
Q-alninowütüluelio (97-53-3)
2-amuo-4-niüotoluello (99-55-8)
p-cloroanilina (IQ6-47-8)
2.4-diami110aniso] (615-05-4)
4.4 ' -d;i am inodifkni.!metwio

3.3 '...dic Ofübemidina
( 10] -77-9)
(91-94- 1 )

3 .3 ' -dilnetoxibellzidha (] 19-90-:+)

3.3 ' -dimedlbenzidÍna (119-93-7)

Col'artes
Estrutui'a númei'o C.l. (Cbhr

//!fiar ou }1ldice Internacional de
Corante)

CAS C elnkaiÁ w&ei ís
SalJice) N'

C.l. l)isperse Blue 3 l C.1. 61 $05 247S«S«8
C.l. Dispense Blue 7 C.i.62 500 3] 79..46-9
C.l. Disperso Blue 26 C.1. 63 305  
C.l. Dispense Blue 35   12222-75-2
C.l. Disperse Blue 102   12222-97-8
C.l. e)iSPeme Blue !06   i22234{-7

6j951-51-7C.l- l)isperse Blue 124  
C.!. Disperse Bro\m ]   23355-64-8

C.l. Dispense Ora1lge } C.1. } } 080 258}-69-3
C.l. Dispense Orange 3 C,1.11 005 730-40-5
C,l, Dlsperse Olmgc 37    
C.l- Dispersa Ormnge '76 C.[. 1 ] Í32  
C.l. Dispersa Red } c.i. ]] ] ]o 2872-52-8
C.]. Dispense Red } ] C.1. 62 a1 5 287248-2
C,l. Dispersa Red 17 C.1. 1 } 210 3179-89-3
C.]. Disperse Ye]]ow ] C.1.10345

C.l.l0 375

t i 9-} 5-3

C,l. Dispüfse Yellow 9 63 73 «73 - $
C.l. Disperso YelJou 39    
C.]. Disperso Yellow 49    



5.2 1 . A licitante veílcedora deverá entregar junto com as cadeiras giratórias o Mandai do Usuàio, no
qual conste a classif'ilação das cadeiras giratórias, as insüuções pala uso/regulagem e as
iecotnendações de segurança çallí\eis, buda de acordo wi]] o i]ein 4.4. ] da NBR ]3.962 de dezuinbJO
de 2ü06

CLAtJStJLASEXTA-GAR.4NflA

6. 1. O praz.o de garantia mínin)a seta de

6. 1.1 . .11g=Í2ã);..ãZa..2$: 60 (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante, a que for

maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6. 1 .2. !!ep!(ns);:PI a 36, 39 a 46: 12 (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante, a
que for maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 deste Tempo de
Referência, insiste na prestação, pela Clonüatada, de todas as obrigações previstas na Lei n'
8.078./1990 e suas posteriores alterações -- Código de Defesa do Collsumidor, bem como dos
encargos previstos à Contratada no Edital e seus Anexos.
6.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s)/imaterial(is) pelo órgão ltcitante não exclui a
lespoilsabilidade ci'ül do fornecedor por ócios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)
ou disparidades çonl as cspcciãcaçõcs estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-
se a UFSC as faculdades previstas no art. 1 8 da Lei n' 8.078/1990
6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento
da entrega, o objeto licitada será recebido provisoriamente para posterior verificação de sua
confomlidade com as especificações çonstaltcs da Nota de Empcílllo e do rcspecti'ç'o
documento üscai

6.5. O produto/materia] 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 ânus decorrente
da substituição de respansabiljdade da Contratada.

CLÁUSULA SETl$1A - DO PAGAMENTO
7.1. O valor estimado a sei pago à CONTRATADA pelo objeto do presente contrato é de RS
1 6.532,67 (dezesseis mil reais, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos).

7.2. A CONA'ítATANTE realizmá o pagamento em confol-midade com as condições previstas no
Edital

7.3. Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente conüato correio à conta do
Orçamento Geral da CONTRATANTE, no Programa de Trabalho: 12364208020RIK0042, PTRES:
108366, NãülTcz4â de Despesa:44905242 e Fclnte: 8250262460.

7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados em conformidade com a Lei n' 8.666/1993 e
confonne disponibilidade de recursos financeiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças
(DCF), mediante crédito bmcáüo, salvo:
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7.4. 10s pagamentos deçonentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de (lue trata
o incisa ll do an. 24, da Lei n' 8.666/1 993, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da apresenhção da nota fiscal/futura. ' ' ' '

7.5. O pagamento será efetuado pelo DCF no prazo ináxitno de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento dos materiais/prestação dos serviços e, assim como. da enüega da nota ülscab'futura
devidamente atestada, a qua! deveis:

7.5.1 . Ser emitida coiúomle as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2 (duas) vias ou
mais, com mesma razão social e número de irlscrição no CNPJ/MF hfannados para a
habilitação e oferecimento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os' dados
necessários à perfeita rompi'eensão do documento

7.5.2. Conter registo da data de sua apreseíttação/recebimento e do wividor responsável por
este em todas as suas vias, assín] como. em mecanismo complementar de registro, como limo
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver

7.6. Quando da oconência de eventuais atrasos de pagamento provocados excjusi\amente pela
Administração, o valer devido de'verá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagan[ento, m] quc os .juros dc mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis pa cento) ao Nlo, !mediante aplicação
das seguintes formujas:

i::f'rwloo)
365

EJa :: l x N x VP, oíide-

1 = hdice de atualização financeira

TX Percentual da taxa dejuros de mora anual

EN'l = Encagos moratórias

N := Número de dias entre a data prevista pma o pagamento e a do elllivo pa8amerito

VP - Valor da parcela em atraso.

7.6. 1 . Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos poi atraso, os autos devem
ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade
supeüor competente. que adotará HS providêí)das para verificar se é ou não çasc} de apuração de
[espcPnsabilidade, identiHjcação dos envolvidos e imputação de ónus a qunn deu causa.

7.7. Será considerado comcl data do pagamento o dia em que constar Gamo emitida a ordem bancária
(OB) para pagamento

7.8. O pagamento semente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor competente:
devidamente identificado, n4 liam ãsçal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do
prestadcTr dos serviços.

7.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária, nos tempos da ]egis]ação ap]icáve]

7.9. 1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de (llualquer Nanul-eza (iSSQN), será obsewado o
disposto na Lei Complementar n' 1 16, de 2003, e legislação municipal aplicável

7.9.2. A CONTRAT.ADA re8ularlnente optalte pelo Simples Nacional, nos tempos da Lei
Compjementat n' 123, de 2006, não sofierâ a retenção tributada quanto aos impostos e
conülbuições abrmgidos por aquele regime. No entmto, o pagamento ficha condicionado â
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao üatamento
üibutário favorecido previsto na referida Lei Compjementm.
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7. 10. A Administração dedttzirá do montante a sei pago os valores conespondciltes às n-cultas e/ou
indenizações devidas por pare da CONTRAT.A.DA.

7.10. 1 . O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRATADA será precedido
de processo adminisüativo eln que será garatttido o conüaditório e a ampla defesa, com os
reco-sos e meios que lhes são heientes

7. 1 1. Ê vedado a CONTRATADA trans6eü a terceiros os diieítos ou créditos deçoiTcntcs do contrato

7. 12. Nenhum pagamento será efetuado ao fomecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação Êtnanceira que Ihe ti-ver sido imposta em decorrência de inadimp]ência contratua] .

7. 13.No interesse da Administração poderá oconer a antecipação de pagamento, sendo este em duas
hipóteses:

7. 1 3 . 1 . Por meio de correspondência com a antecipação da execução da obHgação, propiciando
descontos para a CONTRATADA (antigo 40, XIV, 'd'). Calculado à taxa de 0,5% (meio por
cento) ao mês, ou 6% (sds por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fómlula:

1-(TX/ 100

D = 1 x N x VP, onde

i= Índice de agua.]ização lrin:tnçeíra.;

T)( = Percentual da taxa de desconto

D = Desconto por antecipação;

Número de dias entre a data prevista para Q pagamento e a do efeti'ç'o pagamento antecipado

VP = Valclr da parcela a ser antecipada.

N

7. 13 .2.Nas conllatações intei-nacionais,
acordada entre as partes;

onde poderá prevalecer disposição especial a ser

CI.ALJSUI,A OITAVA - [)O REAJUST]=/RI(V]SAO l)B: PREÇOS
8. 1 . Os preços são fixos e {neajustáveis, enceta nos casos previstos no Decreto n' 7.892/13

8. 1. 1. Os preços registrados poderão seí revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciadar promover as negociações junto aos fomeçedores, obsen'adas as disposições
contidas na &JÍtlcd "d" do incisa íl do capot do art. 65 da Lei n' 8.666/'93;

8. 1 .2. Quando o preço registado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores pala negociarem a redução dos
preços aos valores platinados pelo mercado.

(:l.,AU$UI,A NANA FISCAL.ILAÇÃO E ACONIP.4NlIAMl:NTO
9. 1. A CONTR.A.TAN'lT designará um fiscal para acompatÜar e conhola] a execução do contrato, a
qual será realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda. aos regramentos legais da Lei n'
Õ.66Q/yj
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CLÁUSljl,A DÉCIM.A - SANÇÕES
] O. 1. 0 hcitante/fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a
Ata de Registo de Preços, deixar de entregar documentação exigida neste' Edital, apresentar
documentação.falsa, ensdar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta/lance,
falhar ou saudar na execução da Ata/Cona-ato, comportar-se de modo inidõneo, fizer declamação fãsa
ou cometer fraude fosca!, gamltido o direito à ampla defesa, Hicai:l impedido de licikElr c de contratei
com a União e será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prquízo das
sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de heços e das demais dominações legais

1 0.2. Peia inexecução total ou parcial do contrato a AdmiMstmção poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTR.ATADA as sanções previstas tlo item 18 do Edital do Pregão n.o344/2017 desta
instituição, coíli seus ATlcxuns

CLÁUSIJLA DÉCIMA PRIMEIRA- D.4 ALTERAÇÃO E RESCISÃO
A alteração deste contrato podeis ocos-er em consonância com o art. 12 do Decreto n' 7.892/] 3:

l l.l.! . Os contratos decorrentes do Sistema de Rcgistro de Preços poderão ser alterados:
observado o disposto no art. 65 da Lei n.' 8.666/93;

l ] .:l

1 1 . 1 .2. Em caso de alteração contratual
ser assinado pelas pares;

o mesmo será formalizado por meio de termo aditivo, a

1] . ] .3. Aios que não caracteí:izem alteração de conüato poderão ser íegisb-ados por shnples
apostilanlcmtQ, dispulsando a celebiaçâo de aditwTtento

1 1 .2. A rescisão deste contrato poderá ser:

1 1 .2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumei-idos
nos incisos l a Xll do mago 78 da Lei n' 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com
antecedência mínima de 30 (pinta) üas;

1 1 .2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a temia:
paraaCONTRATANTE;

desde que haja conveniência

1 ] .2.3 . Judicial, nos tenhas da legislação vigente sobre a matéria;

1 ] .2.4. Detemiinado por alo unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos attigcls 19,20 e 21 do Deneto n' 7.892/13.

]].3. A CONTR.A.TODA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
adminisü-ati\;a prevista tio art. 77 da Lei n' 8.666, de 1993. O temia de rescisão, sempre que possível,
será precedido:

! ] .3. 1 . Balanço dos eventos çonüahiaisjá cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1 1 .3.2. Relação dos paganentosjá eÉetuados e ainda devidos;

1 1.3.3. Indenizações e multas

CI,AUS[FLA l)ECI»IA SEGUNDA- DAS DJSPOS]ÇOES GERAIS
12.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços que deu
causa e motivação a este tem)o de conüato, inclusive o acréscimo de que trata a ! le do art. 65 da Lei
n98Lein'8.666/93.

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente conta-ato e não dilimidos consensuaJmente serão
resolv-idos na Subseção Judiciária de FloHanópolis (Seção Judiciária de Santa Calam-ina) - Justiça
Federale
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12.3. Integra este Tempo de Contrato o Anexo 1, çonteinplado na página n' 10, cine detaltia ét lista dos
produtos/materiais e quantitativos adquiridos pela CONTRATADA

1 2.4. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial,
que é condição indispensável paa sua eütcácia, será provídenciada pela Administração.

E, por estarem assim .justas e açclrdadas, f3m)aín as partes o presente instrumcilto cin três vias de igual
teor e forma. na presença das testemunhas abaixo.

Florianópohs, 08 de agosto de 2018

Ü
Rodíigo Valvel'de da Sirva ansiava Toílet Bassani

CPF: O] 8.375.730-QO

OmeMariaX
CPF: 076 .191.42%32

Nome
CPF



AN EXO l DO I'E R»IO DE CONTRATO N !$:&/t!&ç81PROCESSO N.' 23080.038522/201 7-93

10

Grupo/Item DescHção
LJmid,

Medida Qtde. Unitário
(RS)

Valor

(M)

0029 20680 - CADELITA ESCliITÓRIO
GlliATORIÀ

Especificações completas do item constam no
Anexo lr do Edital

CADEIRA ESCR['TÕR]O G] RATÓmA

UN 33 $0Ü.99 i6.532.67

Total (RS) 16.532.67



SERVIÇOPÚBLICOFEDERAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-REITORIA DEADMINISTRAÇÃO
Departamento de Projetos, Contratos e Convênios : DPC

Campus Universitário Reitor João Dbvid Ferreira Lama .= Trindade
ÇEP: 88040-900 - Florianópolis - SC

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

PORTARIA NQ 298/CCF/2018 DE 8 de Agosto de 2018

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

r

R ESQLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - - Processo RP 23080.038522/201 7-93 - Contrato ng 00298/201 8.

PATRICIAFERNANDES
Secretário Executivo. CPF 03.1 17.843.990
CENTROTECNOLÕGICO/CTC(CTC)

Ü- .àü 21.
Ulisses Irai Zilío

Diretor Departamento de Projetos
Contratos e Convênios

DPC/PROAD
Portaria 1005/2016/GR


