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TEliM:0 DE CONTRATO QUE CELEBRA\AI E)iTRE SI A
UN[VE[iSIDADEjiEDERAL DE $,ANTA CATA:R]NA E A

EX{PRESA SEJiRA AIOBILEllqDUST:liça E COMERCIO
l,TDA EPP.

A Universidade Federal de Santa Catnrina(UFSC), auto'quia educacional criada e integrada ao
hlinistério da Educação (hIEC) pela Lei n.' 3.849, de 18/1 2/1 960, inscrita no C:NPJ/MF sob o n.'
83.899.526/0001 -82, com sede no Campus Unir;ersitário, Baia-o Trindade, nesta Capital, representada
pelo Pró-Reitor de Administração, Sr. cair Napoleào Filho, CPF n' 342.374.379-49, doravante
deiJominada CONTRAT.ÓLlITE e a Empresa SEJijtA MIOBILE INDUSTRIA E COAtIERCTO
LTD.4- EPP, inscrita no CT IPJ n.' 07.875.14fi/0001-20, cam sede rm Rua Nelson Dimas de oliveira,
n' T7, Cabias do Sub*RS, CEP 9507445, doravante denomiimda CONTliATADA, neste ato
representada pelo Sr. Gustavo Tonet Bassani, CPF n' O1 8.375.730-00, firmam o presente TERMO de
cona-ato, de acordo çom o Processo n.' 23080.038522/2017-93 e Solicitação Digital n' ü7325772018,
com sujeição às nomias emanadas da Lei n.' g.666./93 e suas alterações posteriores, Lei n' 1 0.520/02 e
suas alterações posteriores, Lei n.' 9.784/99 e sins alterações, Decreto n.' 5.450/'05 e suas alterações,
Decreto n.' 7.892/13 e suas alterações, e às disposições estabelecidas no Edital de Pregão n.'
344/2017 e rms complemenlnções a ele integradas, aos termos da proposta vencedora e sob as
seguintes cláusulas e condições:

CLAUS[JLAPRIXIEIRA-OBIETO

1 . 1 . Este contrato tem como objeto a aquisição de mobiliário corporativo para atender a todas as
unidades da Universidade I'ederal de Santa Catarina -- UFSC e Campa vinculados, confonne
quantidades, valores umtâios e totais e exigências estabelecidas neste instrumento, confanne ANEXO
l

1 .2. Esb Temia de Conhato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposm
vencedora, independentemente de tramcrição

CLAUStJLASEGIIPiDA DO LOC,\l E DO PRz\ZO DE EP{T.REGA D0 0BJET0
2. 1 . Os mobiliários devem-ão ser enb'egues e instalados nos seguintes locais

2. 1 .1 . tTnjversidade t'ederal de Santa Catarina, no Campus Universitário Jogo David Peneira
Limo, Bairro Ti.indade, ent Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em ouh'o local definido ]u
solicitação de fornecimento, em hora-io comercial, de segunda a sexo-feira das 08h00 às 1 2h00
e das14h00às17h00
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2.1 .2. Campus de Anaranguá da Universidade F'ederal de Santa Cataúna, localizado na
Rodovia Govemador Jorge Lavei-da, n' 3201 - Km 35,4, Baixo Jardim das Avenidas,
Aiu-anguá'SC, CIEP 88906-072, em hora-io comercial, de segtmda a sexta-feira das 08h00 às
] 2h(1)0 e das 1 4h00 ãs 1 7h00.

2. 1 .3. Campus de Blumenau da Universidade Federal de Salta Catarma, localizado tla Rua
lobo Pessoa, 2750, Bala-o Velha, Blumenau/SC, CE.P 89036-256, em hora-io comercial, de
segunda a sexln-feira das 08h00 às 1 2h00 e das 1 4h00 às 1 7h00.

2. 1 .4. Campus de Curitibanos da l. lüversidade Federal de Santa Catarina, localimdo íla
Rodovia Ulysses Gaboai di, Km 3, Caixa Postal 1 01 , (:EF 89520-C)00, em hora'io comercial, de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 1 7h00.

2. 1 .5. Campus de Joinville da Ui-diversidade Federal de Santa Catarina, localizado na Rua Dr
] oào Colin, 2'700, Bairro Santo Aiitõnio, Joinville/SC, CEP 8921 8-035, em horário comercial:
de segunda a sexta-feira das 08h00 ãs 12h00 e (hs 1 4h00 às 1 7h00.

2.2. A Conkatada deverá enh-a- enl contato com o respoiwável pelo recebimento hldicado in
solicitação de Fornecimento para pi'ogramar a entrega.

2.3. C- prazo paa entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de 30 (trinta) dias,
contados do recebnnento da solicitação pelo fornecedor

2.4. O encanliiüaínento da solicitação de fornecimento poderá ser efetl.ndo mediante o envio, pela
Administração, de conespondência eletrânica (e-mail) ao correio eles'único da Conüatada constante
do Sistema de Cadastx'alnento Unificado de Fornecedores - SIC.M' ou na .4ta de Registro de
Preços assinada pela Contratada A confnlnação do envio da solicitação será afet-ida Tnedimite o
recebimento de relatório de conüu-mação de entrega, a scr automaticamente encmlinhado pelo sistema
adminisb-ador de e-maias da UFSC, independentemente do envio de coitílnnação de leitura e/ou
recebimento por pala da Contraída.

2.5. E\;entuais pedidos de prorrogação de prazo de foniecunento deverão ser encaminhados, via of.leio,
endereços eletrânicos ::.!y.Xlg=111.i:{.ç!:KEd!.:.y1l\É:;bi , ÉÇÊ3:::;;:1.ÜU=J.!il.!S;.h e

settdo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que se rezei-e o
pm'a os

pedido.

CLÁusuLA TERCEiR.4 - DA WGÊNCn

3.1. O prazo de vigência do conüato será de 12 (doze) meses; a parti' da data da assim-Latlua do
iíuTnunento, nos Lemlos do artigo 57 da Lei n' 8.666/93, sem possibilidade de proa'oração.

3. 1 .1 As obrigações peH-illentes à garantia contratua] do obÜ eto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, peintitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expirado a vigência conüatual

CLAtrSULA QUAKTA - OBRIGAÇÕES DA C0]'U'RATANTIC

4. ] . Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento cona-atado, bem como realizar testes nos
bens t'omecidos, atesta- nms notas fiscais/f'atura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu
aceite

:1.2. Aplicam à Contratada as sanções regulamentares e contratuais

2



4.3. Prestar as infonnações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes ao objeto:
para a fiel execução do avançado.

4.4. Infomlm- à Contraída, toda ü qualquer inegulmidade constatada im execução do objeto
4. 5. Atender, com relação aos produtos químicos consolados, caso constetn neste Tetluo, rm íntegra o

disposto na Lei l0.357/2001 , no Dea-eto n' 3.665/20QO, no Decreto n' 4.262/2002, na Porta-ia n'
1 . 274' 2('i03: e doma is tlomlativas \regentes

CtAUSt.KAQuiSTA DASOB]U(;AÇOESDACONTRATADA
5.1 . Fornecer à Contratmlte a qumtüdade dos produtos/materiais discriminada im respectiva
AuLoiizaçào de Fon[ecimento, no prazo estabelecido ]]o item 2.3 do presente Temia de Contrato

5.2. Corrigir, a suas expensas, qtnisquer dados causados à Contratante e/ou a terceiros

5.3. Atender prontamente às exigências da Cona-atente inerentes ao obyeto do fomecimenlo

5.4. 1danLer, durmlte a execução do íomecimento contraindo, as mesmas coladições da habilitação

5.5. Coloca à disposição da Cona-atente todos os meios necessários pam compro\:ação da qualidade
dos materiais, permitindo a veriHcação de sua confanllidade com as especificações e exigêrlcias do
EditalIT.a

5.6. Responder por qualquer prquizo que seus empregados ou propostos causarem ao patrinlõnio da
Cona-atente e/ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposo ou dolosa, procedendo
imediatmneme aos i'epa!'os ou hdenizações cübí\reis e assumindo o ónus referente

5.7. Comunica- ã Contratante, no prazo máximo de 48 hortas que antecede a data da entrega, os
mohvos que impossibilitent o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação

5.8. Responsabilizar-se pela despesas dos tributos, anca-gos babalhistas, prevideTlciários, fiscais,
comerciais, tarifas, h-ates, seguros, deslocamento de pessoal, presa-ação de garantia e quaisquer ouh'as
que incidmn ou venlwtn a incidir na execução do contrato

5.9. Não trallsferh- a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo pa'clalmente, as obrigações
assumidas, nem subconü-atar qualquer das prestações a que está obrigada.

5.1 0. Resporuabilizar-se para que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adeqtnda, com o merlor volume possível, que utilim materiais recicláveis, de fonna a
ga-antir a máxima proteção durante o b-alsporte e o amazenamento

5. 1 1 . Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e enüega, inclusiv e descarregamento dos
matenals

5.1 2. Contribuir pma a promoção do desenv-olvmtento nacional sustentável no cumprimento de
diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituição
Federal''1988, e cm confomiidade com o aH 3' da Lei n.' 8.666/]993 e com o ad. 6' da liutrução
Normativa no O1.,'201 0, da SLT],fMPOG;
5.1 3. .assegurar-se de que os bem não contenham substancias perigosas enl concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Resü-iction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
tHg): chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI», cádmio (Cd), bilenil-policromados (PBBs), éteres
dif'anil-polibromados(PBDEs).
5.14. Respollsabiltzar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e
compronteteí-se pela destilação con-eta dos mesmos .

5.15. Quando da utilização de adesivos, que estes soam à base de PVA e, qtulldo não possível, de
baixa emissão de fonbaldeídos

5.16. Quando da utilização de revestimentos enl PV'C ou [amimdos de borda, sejam utilizados
adesivos de contado ã base de solventes não-agressivos.
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5. 1 7. Fonlecer produto com os principais compollentes identificados uln a um para facilitar futuras
rA,.;,.l.]',o,.ç''IV-l"l"E,"XID,

5.1 8. Identificar as partes do produto que contenham plásticos, segundo a NBR 13230''201)8

Embalagem e acondicionamento plásticos recicláveis - IdentiHlcação e simbologia;
5. 1 9. Informar os cormltes adiciorlados ao produto quando da utilização de tecidos para a fabricação
das cadeiras, vedada a utilização dos corantes abaixo listados:

5.20 Quando da utilização de tecidos pam a fabricação das cadeiras, não devem ser utilizados
corantes azóicos que possam se decompor em alguma das seguintes amims a-olnáticas:

4

Amiga cód
3.3 ' -dimetil-4 .4 ' -
diaminodifenilmetano (838-88-01

p-cresidiim (] 20-7] -8)
4,4 ' -oxidianilimt (101-80-4)
4.4 ' -tiodimlililta (139-5-1 )
otoluidina (95-53-4)
2,4-diamnlotolue110 (95-80-7)
2. 4 .5 -trem etilanilirm (13 '7-17 -7 )
4-aminoazobenzeno (60-09-3)
o-amsidim Í90-04-0)
2,4-xilidim (95-68-1)
2,6-xilidhm (87-62-7)

   

Amena cód

4-aminodifenilo (92-67 -1 )

Benzidina (92 -8 7 -5)
4-cloro-o-toluidina (95-69-2)
2-naftilmnilnm (91-59-8)
0-amhoazotolueno (97-53-3)
2-afino-4-nitrotolueno L99 55-8)
p-cloroai:tilina (106-'1'z -8)
2,4-diaminoanisol (615-05-4)
4,4 ' -diantinodi fenilmetano (] 01 -77 -9)
3.3'-diclorobenzidána (91 -94-1 )
3.3 ' -dimetoxibenzidiim (119-90-4)
3.3 ' -dimetilber]zidi].]a (119-93-7)

Carentes
Estou lura númex'a C.l. (Cp/ar

/mdax ou Indicelnternaçionalde
Corantes)

CAS (Caem;caí .4ó ízc

Serdce) N '

C.l. Dispense Blue 3 C.1. 6 1 505 2475-45-8

C.l. Dispense Blue 7 C.1. 62 500 3179-46-9
C.l. Disperso Blue 26 C.1. 63 305  
C.l. Dispersa Blue 35   12222-75-2
C.l. Dispense Blue 102   12222-97-8

C.i. Disperso Blue 106   12223-01-7
C.l. Dispense Blue 124   6195]-51-7

C.]. Dispense Bro\ãu ]   23355-64-8

C.l. Dispense Orange } C.1. 1 1 080 258]-69-3

C.l. Disperse Orange 3 C.1. 1 1 005 730-40-5

C.l. Dispense Orange 37    
C.l. Dlsperse Oia:rege 76 C.1.11 132  
C.]. Disperse Red ] c.1.11 110 2872-52-8

C.]. Dispersa Red ] ] C.1. 62 015 2872-48-2

C.l. Dispel'se Red 17 C.1.11 210 3179-89-3

C.l. Disperso Yellow l C.1. 1 0 345 119-15-3
C.l. Dispense YeHow 9 C.1. 1 0 375 6373-T3-5

C.l. Dispense YeHow 39    
C.l. Dispense \'ellOIA' 49    



5.21 . .A licitante vencedora deverá entregar junto com as cadeiras giratórias o h4anual do Usuà-io, no
qual conste a clmsiHcação das cadeiras glratórias, as histruções para tno/regulagein e as
recomendações de segurança çabíveis, tudo de acordo com o item 4.4.1 da NBR 13.962 de dezembro
de 2n(]6

CLAUStJLA SEXTA - GeRAl\UIA

6.1 . O prazo de garantia mínima será de

6.1. 1. !!SlUJIE:)i..êla 38: 60 (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante, a que tor
maior. Não hax/ando indicação expressa, será considerado como tal

fi. 1.2. Item(ns): OI a 36, 39 a 4fi: 12 (meses) meses ou a tbrnecid:i pelo rabi'icante, a
que fbr maior. Não ha\renda indicação expressa, será considerado como tal

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 deste Termo de
Referência, consiste na prestação, l)ela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n'
8.078''1990 e suas posteriores alterações Código de Defesa do Consumidor, bem como dos
encargos pre\istos à Contratada no Edital e seus Anexos
ó.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s)/material(is) pelo órgão licitante não exclui a
responsabilidade ciç'il do fornecedor por t'ócios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)
ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-
sc a UFSC as faculdt\des prü'iscas no art. 1 8 da Lei n' 8.078.'1 990
6.4. Clamo, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento
da entrega, o objeto ]icitado será recebido provisoriamente para posterior verificação cte sua
conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e da respectivo
documento ülsca]

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

CLAUStJLA SETINIA - DO PAG.4AIENTO

7.1 . O valor estimado a ser pago à CONTRAT.!SEDA pelo objeto do presente conta-ato é de RS 500,99
(quinhentos i'Cais e no\ ente e nove centavos).

l.2. .A CONTRAT.PENTE realizará o pagamento em confomiidade com as condições previstas ílo

7.3. Os recua-sos necessâ-ios ao atendlnlento das despesas do presente conta-ato correrão à conta do
Orçamento Gera[ (h CONTRATANTE, no Programa de Traba]]lo: ] 2364208020RK0042, PTRES:
[ rJ8366, Natureza de ])esposa: 44905242e Fonte: 8250262460.

'7.4. Os pagamentos na CONTRAT.Ó-NTE são realizados em corúoimidade com a Lei n' 8.666'] 993 e
cona'opte disponibilidade de recursos ünmlceiros, pelo Departamento de Clontabilidade e Fhailças
ÍDCF), mediante crédito bancário, salvo:

Edital]
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7.4.] Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ulb'apassem o limite de que trata
o inciso ll do att. 24, da Lei no 8.666/1 993, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da apresentação da nota hscal/futura.

7.5. (.,) pagamento será ef'etuado pelo DCF llo prazo máximo de 30 (ü'inta) dias, a cantai- do
recebimento dos materiais/prestação dos serviços e, assim como, da enbega da nota fiscal/futura
de\ idamente atestada, a qual deverá

'7.5.] . Ser emitida coiúomle as previsões legais e regulamenta-es vigentes, em 2 (duas) vias ou
mais, com mestria ramo social e nümei-o de imcrição no CNPJ.''h4F infonnados para a
habilitação e arregimenta da proposta de preços, bem como de\;erá contei- todos os dados
necessários à perfeita compreensão do documento

'7.5.2. Conter rügistro da data de sua apresentação/recebimento e do servidor responsável por
este em todas as suas vias, assim colho, em mecanismo coulplementar de l-egistro, como livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver

7.6. Quando da ocorrência de eventuais ab-usos de pagamento prol;ocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização fiTlauceira, e sua apuraÇão se Im á
desde a data de seu vencimento até a daU do efetivo pagamcrito, em que os lu'os de HIDra serão
calculados à taxa de 0,59'b (meio l30r cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao mlo, mediante aplicação
Elnu qpai nrltpq fnntntlnq-

1- (TX/'lOO)

365

EMI - l x N x VP, onde

l = Índice de aüialização financeim

TX enrual da taxa de juros de mora anual
hT\A = Fnnnran mnrnt,\r; nq

N - Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

\T or da parcela em ab-aso.

r.6.1 . Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais eílcargos por atrmo, os autos devem
ser irutruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade
superior competente, que adotai-á as providências para veri6car se e ou não caso de apuração de
respoítsabilidade, identificação dos envolv idos e imputação de ânus a quem deu causa

7.7. Será comiderado como data do pagmnento o dia em que consta- como emitida a lidem banca-ia
(OB) para pagamento.

7.8 0 pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor competente,
devidamente identificado, [n nota Hsçal apresentada e depois de verificada a regularidade Hscal do
prestador dos serviços

7.9. Quedo do pagamento, será ebetuada a retenção thbutária, nos tempos da legislação aplicável

'f.9.1 . Qumlto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (iSSQN), será observado o
üsposto im Lei C]omp]ementar n' ] 1 6, de 2003, e ]egis]ação muíncipa] aplicável.

7.9.2. A CONTRAT/\l)A iegulan\ente optante IBID Simples Nacional. nos tenhas da Lei
Complelnentm- no 123, de 2{)06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
cona'ibuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributário fax;ol-ácido previsto na referida Lei Complementar
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T.1 0. A Adininish-ação deduzirá do montante a ser pago os valores correspondeíltes às multa e/ou
indenizações dev idas por parte da CONTRATADA

7. 1 0 1 . O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CC)NTRATADA será precedido
de processo adininistmtivo em que será gaantido o contraditório e a ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes são inerentes

T. ll . E vedado a CONTRAT.óil)A tmnsferir a terceiros os direitos ou créditos decoiTentes do contrato

7.1 2. Nenhum pagamento será ef'etuado ao fornecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação fiimnceira que Ihe tiver sido imposta em decon-êTlcia de inadimpJência contratual

T. 1 3.No intei-esse da Adminisb-ação poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este em duas
hipóteses :

7. ] 3. 1 . Por meio de correspondência com a antecipação da execução da obrigação, propicimldo
descontos para a CONTRATADA (arl:igo 40, XIV, 'd'). Calculado à taxa de ü,5% (meio por
cano) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fárlnula:

l T)a100

365

D - l x N x VP, onde

l = Índice de atlnlização financeim

TX enn.lal da taxa de desconto;

D - Desconto por antecipação;

Ntlmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do ef'eEivo pagamento antecipadoN

VP - Valor da parcela a ser antecipada

7.1 3.2.Nas contratações hltemacioimis, onde podem prevalecer disposição especial a ser
acordada enü-e as partes;

CLAUS[JLAOITAVA DOJiEAJUSIT/RE\l$AODEPREÇOS
8. 1 . Os preços são t]xos e inealustáveis, eReCto nos caos pre'ç'iscos no Decreto n' 7.892/'] 3

8. 1 . 1 . Os preços registrados poderão ser revistos eln deconência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens resisti-aços, cabendo ao
órgão gerençtador protnover as negociações .iiuato aos fornecedores, observadas as disposições
contidas lm alínea "d" do incisa ll do caput do art. 65 da Lei n' 8.666/93;

8. 1 2. Quando o pi-eço registlado toinm--se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o C)rgão gerenciador convocará os fornecedores para negocia-em a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado

CLÁUSULA NONA - FISC..\LIZAÇÃO E ACONIPANll!\ÀW:NTO
9. 1 . A CONTRATANTE designará ui] fiscal para acompanhar e controla a execução do cona-ato. a
qual set-á reclinada eni total observância ao contido no Edital e, ainda, aos i-egrameiltos legais da Lei n'
8.666/93
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CLÁUSULA DECnIA - S.ç\NÇOES
lO. l . O licitante/'fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a
Ata de Regisb-o de Preços, deixai de entrega documentação exigida neste Edital, apresentar
documentação bisa. eíweJar o retro-damento da execução de seu objeLo, não mantiver- a proposta/Imlce,
hlhm- ou B-audaz na execução da Ata/Contrato, comportar-se de modo inidâneo, fizer- declaração bisa
ou cometer fraude nsca], garantido o direito à ampla deÍ'esa, ficará impedido de liciün' e de cona-atar
com a União e será descredenciado do SICAF, pelo prazo, de até 5 (cinco) árias, sem prquizo das
sm-lções prevista neste Edital e nn Ata de Registro de Preços e das demais dominações legais

l0.2. Pela inexecução total ou pal cial do conta-ato a Adntinisü-ação poderá, garantida a prévia def'esa.
aplica á CONTR-ÀT'LEDA as sanções previsLm llo item 18 do Edital do Pregão n.'344H017 desta
instituição, com seus Anexos.

CLAUSTJLA DEFINIA P]UAIEIRA- DA ALTERAÇÃO E RESCISA O

1 1 . 1 . A alteração deste contrato poderá ocorrer em coinonância com o art. 1 2 do Decreto n' '7 892,'13

l l. l .l . os contratos decon-entes do Sistema de Registio de Preços poderão sei dteiados
obsen'ado o disposto no art. 65 da Lei n.' 8.666/93;

1 1 . 1 .2. Eín caso de alteração contratual, o inclino será formalizado por meio de tento aditivo, a
ser assiimdo pelas partes;

1 1 . 1 .3. Alas que não caiucterizem alteração de cona-ato poderão ser regisb-idos por siinpJes
apostilamento, dispemando a celebração de aditamento.

1 1 .2. A rescisão deste canil-ato poderá ser

1 1.2. 1 . Detenniimda por ato unilateral e escrito da CONTliAT.a-NTE, nos casos enumerados
nos incisos l a Xll do artigo 78 da Lei nc 8.666/93, notificando-se a CC)NTRAT.ADA com
antecedência mínima de 30 (thnla) dias;

1 1.2.2. .aünigà'el, por acordo enü-e as partes, reduzido a tempo, desde que haja conveniência
pma a CC)NTRAT.a-NTE;

1 1 .2.3 . Judicia], nos termos da legislação vigente sobre a matéria;

1 1.2.4. Detenninado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos artigos 1 9,21) e 21 do Decreto n' 7.892/13

] 1.3. A CONTRAT.óLDA reconhece os direitos da COINTRAT.A.NTE em caso de rescisão
administrativa pre\;isto no art. 7'f da Lei no 8.666, de ] 993. O termo de rescisão, sempre que possível,
será precedido:

1 1 .3. 1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

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

1 1 .3.3. 1ndenizações e multas

CLÁUSULA DÉCm'IA SEGtJ!-lDA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12 1 . E vedado efetum- acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços que deu
caiba e motivação a este tetTno de contrato, inclusive o acréscimo de que traia o $ 1Ü do arl-. 65 da Lei
rP 8Lei na 8.666/93

12.2 As questões e os litígios oriundos do presente cona-ato e não dirimidos GOHsctTKudlmentc sei'ào
resolvidos na Subseção Judiciária de FJorialópolis (Seção Judicià'ia de Santa CatariJm) Jlutiça
Poderá!.
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12.3. Integra este Temia de ConüaLo o Anexo 1, contemplado na página n' 1 0, que detalha a lista dos
produtos/materiais e quanta cativos adquiridos pela CONTRATADA.

1 2.4. A publicação resumida do instruíTlento de contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial,
que é condição indispensável paa sua eficácia, será providenciado pela Adminisb-ação.

E, par estmcm assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em três vias de ixud
teor e fobia, lm presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis, 23 de outubro de 201 8

:cair Naus)!cãE; lqho
CPF' n.' 342.374.379-49

Gustavo Toilüt Bassani
CPF n.' 01 8. 375.'730-00

Testemwlhas

Nome: AJ.4.
047.938.339-18 CPF: oZ3'7$t Z?oq Z.



.A NEXO ] DO TE]U;IO DE CONTRATO N.' Sã34MPROCESSO N.' 2308Ü.Ü38522/201 7-93
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Grupo/ltenl Desci'íção
IJnid.

Mledida Qtde.
Valor

Unitário
(RS)

Valor
Total
(R$)

 
2068ü - CADEIRA ESCRITORIO GlliATQRIA

Especifi cações completas do item cotwHm no
Anexo ll do Ediu]

C.aü)EIRAESC]UT01U0 GiltATORIA

UN l 500,99 500,99

Total {RS) S00.99
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SERVIÇOPÚBLICOFEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRó-REITORIA DEADMINISTRAÇÁO
Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC

Campus Universitário Reitor Jogo David Ferreira Lama - Trindade
CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC

Telefone:(48) 3721 -9320 - Fax:(48) 3721-8422
E-mail: dpc©>contato.ufsc.br

PORTARIA Ne 524/CCF/201 8 DE 23 de Outubro de 2018

O(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos, Contratos e Convénios
no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria Re 1 005/GR/2016,

R ESOLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - - Processo n9 23080.038522/201 7-93 - Contrato ng 00524/201 8.

MARIELAPASSARIN
Assistente Em Administração. CPF 04.1 36.722.982
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/ CCB(CCB)

VIVIANE CRISTINA ULYSSEA
Assistente Em Administração, CPF 04.751 .21 6.945
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / CCB(CCB)

eslraíZilio
Diretor Departamento de Projetos

Contratose Convénios
DPC/PROAD

Portaria 1005/2016/GR


