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TERMO ADITIVO N' OI AO CONTjtATO N'
134/2017, QUE ENTRE SI FAZEM A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA
CATARINA O BANCO DO BRASIL S/A TENDO
COM:O OBJETO A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO
FÍSICO PARA EXPLOjIAÇÃO DE SERVIÇOS
BANCÁRIOS.

A Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, autarquia educacional criada e
integradaao Ministério da Educação - MEC pela Lei n' 3.849 de 18/12/1960,inscrita no
CNPJ n' 83.899.526/0001-82,
com sede no Campus Universitário,no Bairro da Trindade.
nesta Capital, representadaneste ato pelo seu Pró-Reitor de Administração, Sr. Jair Napoleão
Filho, CPF n.' 342.374.379-49 de ora em diante denominada CEDENTE

e a empresa

BANCO DO BRASIL S/A, inscritano CNPJ n' 00.000.000/1078-24.
estabelecida
no
Campus Universitário Trindade da UFSC, na Rua Delfino Conti, n' 306, Florianópolis/sl,
doravante denominada CESSIONÁRIA, representada neste ato pelo Sr. Kleberson Luiz

lsensee, CPF n.' 027.049.759-57, firmam o presente Termo Aditivo ao contrato de acordo

com o Processon' 23080.003138/2016-99,
Dispensa de licitação n' 122/2017,com sujeição
às normas emanadas da Lei n' 8.666/93, e sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIM:EIRA DO OBJETO
O presente instrumento tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato em
referência por 12 (doze) meses a partir de 01 de agosto de 2018 a 01 de agosto de 2019, de
acordo com o que faculta sua cláusula décima primeira.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
Pelo que estabelecea Cláusula Sexta do Contrato, fica reajustado o valor mensal da
concessão a partir de 01 de agosto de 2018 devido à variação no índice do IGP-M no período
de agosto de 2017 ajunho de 2018, que conespondeu ao percentual de 7,7 13 1000%, passando

o valor mensalde R$ 51.535,53(cinquentae um mil quinhentose trinta e cinco reais e

cinquenta e três centavos) para R$ 55.510,52 (cinquenta e cinco mil quinhentos e dez reais e
cinquenta e dois centavos).

CLAUSULATERCEIRA-DAGAjiANTIA
Para segurança
do cumprimento
de suas obrigações,
a CONCESSIONÁRIA fica

obrigada a renovar a garantia, no prazo de cinco dias após a assinatura deste Tempo Aditivo
de Contrato, utilizando qualquer das modalidades estabelecidas abaixo, em nome da
Universidade Federal de Santa Catarina:
l

l . l .Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
1.2.Seguro-Garantia;

1.3.Fiança Bancária.
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CLÁUSULA QUARTA - DO INADIMPLENTO ANTERIOR
A renovação de vigência deste contrato de cessão de uso onerosa de área não se
convola em renúncia ou perdão, pela concedente, quanto a quaisquer obrigações inadimplidas
pela concessionária, bem como débitos oriundos da presente relação contmtual que não hajam

quitados, até o momento, além de valores hde porventuraincertos, ilíquidos e
mexigívels, mas que venham a se tomar exigíveis no futuro e estejam vinculados a esta
relação contratual.

CLÁUSULA QUINTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Ficam ratificadase permanecemem vigor as demaiscláusulasdo contratoque não

foram atingidas.

E por estaremjustas e contratadas,firmam o presenteinstrumentoem duas vias, de
igual teor e conteúdo,na presençadas testemunhaspara que se produzam seus jurídico1le
legais efeitos.
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