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CeNTRAm

rERMO DE CONTRATO QU# CELEBRAM EN'#«E SITA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATAKINA EIA
EMPRESA mAKZQ VITORINO - INDÚSTRIA IK

COMERCIO DE MOVEIS LTOA.

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), autarquia educacional criada b intçgg+ada

Ministério da Educação (MEC) pela Lei n.' 3.849, de t8/1iP/1960. inj;crita no CWP.l/MF l;(.jb o
83.899.526/000 1 -82, com sede no Campus Universitário, Baia'o Trinda4ie, nesta Capital, repj'ej;enta+la

pelo Pró-Reitor de Administração, Jaír Napoleão Filho, CPF n.t 342.374.1ã79f49, 4ícjravadte

denominada CONTRATANTE e a Empresa NIARZO ViTO4lXO - INI)ESTRIA E CK)NtÉ+(flO lIE
xiÓVEiS LTDA, inscrita no CNPJ n.' 02.745.352/0001-00. cotn sede najRua dos Trabalhadode{, n' q5,
Bairro Terra Preta, Mairíporã/SP. CEP: 07.600-000, doravadite denominada CONTRbTAl}4, ne:jte
ato representada pela Sra. Paula Kathlen Tomígo Gossí de Oliveira. CPFI n.' 027.4721.9 1 9-95, »I'mail o
presente TERMO de contrato, de acordo com o Processo njo 23080.q38522/201'l-93 e S+libitaç+o
Digital 065628/2018, com sujeição às normas emanadas jla Lei n.P 8.666/93 e j;uas 4ltÉraçí
posteriores. Lei n' 1 0.520/02 e suas alterações posteriores. Lqi n.' 9.78'l/99 e suas altetaçõesl Pecr(
n.' 5.450/05 e suas alterações, Decreto n.' 7.892/ 1 3 e suas altej'ações, e êls disposiçõ(is ejstabelfqidas +o
Edital de Pregão n.o 344/2017 e nas complementações a hle integradas, aos teb'mbs dajl+'opo#a
vencedora e sob as seguintes cláusulas e condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - QBJETO
1.1. Este contrato tem como objeto a aquisição de n+obiliário l corporatixjo paul 4tendfr
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, conforma quantida4ies, valores bnltários ejtotaiq e
exigências estabelecidas neste instrumento, conforme ANEXO l.

1 .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identiflca#o no preânjbufo e àl t$'oposjta
vencedora. independentemente de transcrição.

CLAUSULASEGUNDA DOLOCALEDOPRAZb DEENPREGAD00BJE
2. 1 . Os mobiliários deverão ser entregues e instalados nos seguintes locais

2. 1 . 1 . Universidade Federal de Santa Catarina, no Campus Unia'ersitárío Jclão Dava(

Lama. Bairro Trindade. em Florianópolis/SC, CEP 8q040-900, +u em outro local de:
solicitação de fornecimento. em horário comercial. de s€1gunda a sexta-feira dzjs qsh00
e das 14h00 às 17h00.
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2. ] .2. Campus de Araranguá da Universidade Federal de Santa Çatarina, locplitado da
Rodovia Governador Jorge Lacerda. n' 3201 - Km 3S,41 Bairro Jardim das Avenidas.
Araranguâ'SC. CEP 88906-072, em horário comercial, 0e segumd4 a sexta-feilja das 0Sh(lO às
12h00 e das 14h00 às 17h00.

2. 1 .3. Campus de Blumenau da Universidade Federal +ie Santa (jatarina, locdlizbdo nd flua
Jogo Pessoa. 2750. Bairro Velha. Blumenau/SC. CEP 81)036-256. jem horário toÓercial, He
segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00 e das 1 4h00 àl; 1 7h00.

2. 1 .4. Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina, lobalpzado h
Rodovia Ulysses Gaboardi. Km 3, Caixa Postal 101, CE]P 89520-Q00, em hordricl com(gr-
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 àl; 17h00.

ial, d

2. 1 .5. Campus de Joinville da Universidade Federal de Santa Cabrina, locaiikado na
Jogo Co[in, 2700. Bairro Santo Antõnio, Joinvi]]e/SC, (]EP 892 1 81.035. em hotárío conte
de segunda a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00 e das 14h01) às 1 7hOQ.

2.2. A Contratada deverá entrar em contato com o responsável pêlo recebím+n+o indiciado
solicitação de fornecimento para programar a entrega.

2.3. O prazo para entrega dos itens que compõem o objet4 desta lidítação é de 30 (tridt:l)
contados do recebimento da solicitação pelo fornecedor.

2.4. O encaminhamento da solicitação de fornecimento poderá ser efqtuado medi+ntb o edv
Administração, de correspondência eletrõnica (e-mai 1) ao co4'eio eletrqnico da Coritrzjtada 4ol
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Regi
Preços assinada pela Contratada. A confirmação do envicl da solicitação será E$edda ml
recebimento de relatório de confirmação de entrega. a ser aut+maticamehte encaminhado pela
administrador de e-mails da UFSC. independentemente do envio del confirmação tie leito
recebimento por parte da Contratada.

2.5. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento deverão ser encami$hádos, xli
para os endereços eletrânicos saa.dcom'Ücclntalto.ufbc.br,l çç!!@ççi!!1141g:uÊ4

Secretaria.ctc@:contado.uÍsc.br, sendo obrigatória a menção #o item e jao Pregão a que s-
pedidoE

urro Õe
iantelo
isto
a e/bu

CLÁUSULA TERCEIRA-DAVIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) mêses. a pzjrtir da data d# assim

instrumento. nos termos do artigo 57 da Leí n' 8.666/93. sem bossibilid4de de prorrogação.

3. 1 . 1 . As obrigações pertinentes à garantia contratual dq) objeto. previstas na (jlá4sula

prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, l)ermitindo +v(jntual
de penalidades em caso de descumprimento de algunja de suasjcondições. m(esmo

expirada a vigência contratual.
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CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES »A CONtKATANTK
Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como je4lízar
bens fornecidos, atestar nas notas Hlscais/natura a efetixja entrega do objeto qontratad(
aceite

Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratLjais.

4.1

4.2
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4.3

4.4
4.5

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertjnehtes a
para a fiel execução do avençado.

Informar à Contratada. toda e qualquer irregularidade consjtatada na execução do Dueto.
Atender. com relação aos produtos químicos controlados, caso constem neste Terão, na lí
disposto na Lei 1 0.357/200 1 , no Decreto n' 3.665,/2000. Üo Decreto n' 4.262/200], na PI
1 .274.'2003. e demais normativas vigentes.

CLAUSULAQUINTA DASOBRIGAÇÕ4SDACqNTRATADA
5.1. Fomecer à Contratante a quantidade dos produtos+materiais l discriminada na rbs
Autorização de Fomecimento. no prazo estabelecido no item 2l3 do presente Termo de ÇontrEjt(

5.2. Corrigir. a suas expensas quaisquer danos causados à Contratante e/bu a terceiros;

5.3. Atender prontamente às exigências da Contratante inerente)s ao objetb do fornecihcjnto

5.4. Manter. durante a execução do fornecimento contratado, aj; mesmas fundições da hbbilit

5.5. Colocar à disposição da Contratante todos os !netos nec(jssários pára comprovação da
dos materiais. permitindo a verificação de sua conformidade com as ej;peciflcaçõqs q exig#n
Edital

5.6. Responder por qualquer prquízo que seus empregados du prepost$s causarem aol patri
Contratante e/ou a terceiros. decorrentes de ação ou omissão culbosa ou ddloga. pr+c
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assuminjio o ónus I'eferente.

5.7. Comunicar à Contratante. no prazo máximo de 48 hortas que antecede a data da edtr
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a delída comprou'ação.

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previden+iário
coinercíais. tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação +le garantia e qPaisqqe]
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

5.9. Não transferir a terceiros. por qualquer torna. nem mesmo jparcialmente, as obr
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que estjí obrígadal

5.10. Responsabilizar-se para que os bens sejam. preferencialmente, a(jondicionad+s ém er+b
individual adequada. com o menor volume possível. que utilize mat$ríais recicláveis, de
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

5. 1 1 . Responsabilizar-se pelo transporte. acondicionamento e entrega, inclusive deqca+regan+ei
materiais.

5.12. Contribuir para a promoção do desenvolvimento najlional sustentável no CLjmpri
diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental. de acôrdo comi o art. 225 db Co$sl
Federal./1988. e em conformidade caiu o art. 3' da Leí n.' 81666/19931 e com o adt. $' da jn
Normativa n' 0 1 '20 1 0. da SLTI/MPOG;

5.13. Assegurar-se de que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certaín Haz4rdous Sukjstances), tais j;omo M
(Hg), chumbo (Pb). cromo hexavalente (Cr(vl». cádmio (CP), bifénilfpolibroma(los (PBBj;)l
difenil-policromados(PBDEs).
5.14. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de el
comprometer-se pela destínaçào correta dos mesmos
5.15. Quando da utilização de adesivos, que estes soam à bjLse de PVh e, quand(} não pois
baixa emissão de formaldeídos.

5.16. Quando da utilização de revestimentos em PVC ou laminados; de borda, suam +ti
adesivos de contato à base de solventes não-agressivos.
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5.17. Fomecer produto com os principais componentes identificados uh a um pa$ @cilit4' K'utur#s
reciclagens;

5.18. Identihcar as partes do produto que contenham pllísticos, segundo a NBR 131130/20d8

Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - IdentiHjcação e simbologia;
5. 19. Informar os corantes adicionados ao produto quando dEI utilização de tecidos paj'a a fHblicaç4o
das cadeiras. vedada a utilização dos corantes abaixo listados:

Estrutura número C.l. (Co/br
/ndex ou !ndice Internacionajde

Corantes)
C.1. 6 1 505
C.1. 62 50o
C.1. 63 3o5

Corantes [AS
s.«,f.le)N'

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

l

Disperso
Dispei'se
Dispense
Dispei'se

Dispense
Disperse
Dispense
Dispei'se
Disperse
Dispense
Disperso
Disperse
Dispense
Disperso
Disperso
Dispense
Dispense
Dispense
Dispense

Blue3
Blue 7
Blue 26
Blue 35

Blue 102
Blue 106
Blue 124
Bi'own l

Orange l

Orange 3
Orange 37
Orange 76
Rede
Red ll
Red 17

Yellow l

Yellow 9
Yellow 39
Yel low 49

247$-45-8

si79-46-9

12222-75-2

12222-97-8
i222s-o1-7
619$1-51-7
233$5-64-8

C.1. 1 1 080
C.1. 1 1 005

258j-69-3
730#0-5

C.1.11 132
c.1.11 110
C.1. 62 0 ] 5
C.1.11 210
C.1. 1 0 345
C.1. 1 0 375

2s7ã-s2-8
2s72-4s-2
st79-s9-s
119J15-3

6371-73-5

5.20. Quando da utilização
corantes azóicos que possam

de tecidos para a fabricação dbs cadeirzjs, não deva)m
se decompor em alguma das seguintes amidos aromáticas:

Aminà
3 .3 ' -diméti1-4,4 ' -
diaminodifenilmetdn o

p-cresidiha
4,4'-oxidianilina
4.4'-tiodjanilina
o-toluídiha

2,4-diamjnotoluend
2,4.5-triibetilanilinà
4-aminodzobenzenb

o-anisidíha
2.4-xilidjna
2,6-xilidjna

ser :ilizad }s

(83 ;8-0)

(10

(13'
nol
(9(

(8'

1-8)
i0-4)
l5-i)
l3-4)

l0-7)

7-7)

l9-3)

l4-0)
ls-l)
l2-7)

4 @

Amena cód

4-aininodíf'enilo (92-67-1)

Benzidina (92-87-5)
4-cloro-o-toluidina (95-69-2)
2-naRilamina (91-59-8)
0-aminoazotolueno (97-53-3)
2 -ameno -4-nitrotol ufano (99-55-8)

p-cloroanilina (106-47-8)
2.4-diamínoanisol (615-05-4)
4.4 ' -diaminodifenilmetano (101-77-9)
3.3'-diclorobenzidina (9 1 -94-1 )
3 .3 ' -dimetoxibenzidina (119-90-4)
3 .3 ' -dímetílbenzidina (119-93-7)



5.21 . A licitante vencedora deverá entregarjunto com as cadeiras giratd-ias o Mantlal bo Usbdrio, do
qual conste a classinlcação das cadeiras giratórias, as instruções para uso4redulagejd e +s
recomendações de segurança cabíveis. tudo de acordo com o item 4.4. 1 jda NBR 1 3196E de de#emblo
de 2UU6

CLÁUSULASEXTA-GARANTIA

6.1. O prazo de garantia mínima será de

6.1.1. ltemrns): 37. 38: 60 (meses) meses ou a fornecida belo fabricante, a qbe fdr
maior. Não havendo indicação expressa. será consi+ierado ccjmo tal.

6. 1 .2. Item(ns): OI a 36, 111? a 4$1 12 (meses) mesa:s ou a fornecida pelo fabrib4nte,
que for maior. Não havendo indicação expressa. será considerado coma t:jl.

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 4esEe Tqrjno de
Referência. consiste na prestação, pela Contratada, de toqlas as ob+ígações pr+vij;tas íja Lei +'
8.078/1 990 e suas posteriores alterações -- Código de Dejfesa do qonsumido4 bbm c+4o d(is
encargos previstos à Contratada no Edital e seus Anexos.
6.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s)/material(is) pelo órgjío licitant+ bão dxblui ja
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou jqualidade dois) prb4uto(+)
ou disparidades com as especificações estabelecidas. verificadas, posteriormente, gar#dtind+-
se a UFSC as faculdades previstas no art. 1 8 da Lei n' 8.0178/1 990.
6.4. Caso. por qualquer razão. não possa ser processado o recebimento deHlnitjvcl no n+cjmen
da entrega. o objeto licitada será recebido provisoriamente para fjosterior vc4ificaçãq) +le sqa
conformidade com as especificações constantes da Nota de lfmpenho e do rej;dectiv
documento fiscal.

6.5. O produto/material que for entregue fora das condições estimuladas no Edital 4qo sela
aceito, devendo ser substituído no prazo de até 5 (cinco) lias (úteis), sendo o ânus dek+rrenje
da substituição de responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7. 1 . o valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo objejo do pres(ante contratcl é jie RSl6l280,qO
(seis mil, duzentos e oitenta reais)

7.2. A CONTRATANTE realizará Q pagamento em conformidade cojn as condiz;õ(is preta:jtas

7.3. Os recursos necessários ao atendimento das despesas dd presente contrato coh'ej'ão à f(anta
Orçamento Geral da CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 12364208020RK7120;l pTREjS
1 4 1 045: Natureza de Despesa 44905242; e Fonte 8 1 8800000.

7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados em cf'nformidajcle com a L(li d' 8.6(l641993je
conforme disponibilidade de recursos financeiros. pelo Departamento de Contabilidíjde e fjnanç+s
(DCF), mediante crédito bancário, salvo:

F.dítal

,/
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7.4. 1 0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de qÜe trata
o inciso ll do art. 24. da Lei n' 8.666/1 993. serão efetuaklos no prazo de até 5 {cibco) djab útei
contados da apresentação da nota fiscal/'natura.

7.5. O pagamento será efetuado pelo DCF no prazo ]náNimo de ]0 (trinta) diasl, a cbdtar do
recebimento dos materiais/prestação dos serviços e, assim 4:omo. da jentrega da nela fiscal/fatuja
devidamente atestada. a qual deverá:

7.5.1 . Ser emitida conforme as previsões legais e regulzjmentares vigentes. en} 2 (duasl) tias du
mais, com mesma razão social e número de inscrição no qNPJ/MF inforÜado1l para ja
habilitação e oferecimento da proposta de preços, bedn como deverá contei' todos bs dadas
necessários à perfeita compreensão do documento.

7.5.2. Conter registro da data de sua apresentação/rec€1bimento q do servidor r+spon:lá+el p+r
este em todas as suas vias. assim como. em mecanismo complententar de regísdro, coFnb lívt
protocolo de recebimento. aviso de recebimento ou outra, quando houver.

7.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagardento provocados excilusjivamdn+e peja
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atuali2jação financeira, e sua apuraçãb se rata
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, eml que os juro)s kle m+r+ se
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês. ou 6% (seis por cento) ao ano, nledjante 4pjicaçi
das seguintes fórmulas:

1-(TX/l OO)
365

EM = 1 x N x VP. onde

1 = índice de atualização financeira
TX Percentual da taxa de juros d(l mora anual

EM = Encargos moratóríbs;

N - Número de dias entre a data prevista para o pagar+ento e a (lo efetivo paka+ento

VP - Valor da parcela em atraso

7.6. 1 . Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, d)s autos deve
ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser sjubmetido# à apreciação da aLjt+rida(je
superior competente, que adotará as providências para vfrifícar sejé ou não caio de apqr4ção (je
responsabilidade. ídentinicação dos envolvidos e imputação de õnuh a quem deP causa.

7.7. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar ccjmo emitida a (ardem b+ncárja
(OB) para pagamento.

7.8. O pagamento somente será autorizado depois de efetua(lo o "ates+" pelo ser+id+r co+Hetent
devidamente identificado. na nota fiscal apresentada e depois; de veriülfada a regujarjdade fij;cal
prestador dos serviços.

10

7.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária. nos termos; da legislação aplic;

7.9. 1 . Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquejl Natureztl (ISSQN), j;erP obsl)nado lo
disposto na Lei Complementar n' 1 1 6, de 2003, e legíslal;ào muniqípal aplicável.

7.9.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples nacional. n+s fermoj; kla LFi
Complementar n' 123. de 2006, não sofrerá a reterjção tributária quanto aPs iml)qstos je
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagzjmento flcarf (jondíc](]nadojà
apresentação de comprovação por meio de documenta oficial +e que faz .ius ao trPt+menjo
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6



7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os
indenizações devidas por parte da CONTRATADA.

dores cojrrespondentfs Rs mqlt

7.10.1 . O desconto de qualquer valor no pagamento degvído a CONTRATADA será dr
de processo administrativo em que será garantido o cjontraditórjo e a ajnplá defesa:
recursos e meios que lhes são inerentes.

7. 1 1 . E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrbntbs do ntrat

lidaçlio
.tual

n d

7.12. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto estiver pendente de lil
qualquer obrigação financeira que Ihe tiver sido imposta em de$orrência jie inadímplênqía codtr

7. 1 3.No interesse da Administração poderá ocorrer a antecipzjção de pagamento. sepdb este je
hipóteses:

7. 1 3. 1 . Por meio de correspondência com a antecipação da execu+ào da obrigbçâo, prdp
descontos para a CONTRATADA (artigo 40. XIV. 'd'). Calculaklo à taxa dé 0l5% (i
cento) ao mês. ou 6% (seis por cento) ao ano. mediante 4lplicação 4a seguinte fPr$ula:

cia«do
10 1'

1=(TX./ l OO)

365

D = 1 x N x VP, onde

l = Índice de atualizaçào financeira

TX = Percentual da taxa de desconto

D - Desconto por antecipa

N Número de dias entre a data prevista para o pagamento a do efellivo pagamel)to antecjp:

VP Valor da parcela a ser antecipada

7. 13.2.Nas contratações íntemacionais. onde poderá prevalecejr disposição +specihl
acordada entre as partes;

CLAUSULAOITAVA DO REAJUSTE/REVISÃO »E PREÇOS
8.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. exceto nos casos previstos no Dllcreto n' 7.SI)24 1 3:

8. 1 . 1 . Os preços registrados poderão ser revistos em decbrrência df eventual rddLjção d+s
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos :serviços o+ bens registta(los, cal
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as diljp
contidas na alínea "d" do incisa ll do caput do art. 65 da Lei n' 8.6P6/93;

preç
ndo do
)Slçõ+s

8. 1 .2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao l)reço praticado no mqrcíjdo pq'
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores pêjra negocíar+m a rede
preços aos valores praticados pelo mercado.

10ti

to d+s

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO E 4COmPANHAMENIO
9. 1 . A CONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar e contr(alar a execuéãcl do c
qual será realizada em total observância ao contido no Edital el ainda, aoj; regrament4)s legais
8.666/93.

n :rato,la
Lei

7
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CI,ÁUSULA DÉCIMA SANÇÕES
1 0. 1 . O lícitante/fornecedor que. convocado dentro do prazo d(l validade kie sua propd)st+, não h:jsinarja
Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exibida neste Edital, at)rbsent+r
documentação falsa. ensejar o retardamento da execução de seb objeto. dão mantiver a bropo+t4/lanc
falhar ou fraudar na execução da Ata/Contrato. comportar-se de modo ididõneo, fiz4' dbclarabão falda
ou cometer fraude fiscal. garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de lícjtad e de bcjntratllr
com a União e será descredenciado do SICAF. pelo prazo (je até 5 (cjinco) anos, sejn prejuízo d:ls
sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços e das demais cominaçõ+s legais.

1 0.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Admínisttação poderá, garantido al prévio klefes
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no item t8 d$ Edital do Pregão nj' 344/2qil7 desta
instituição. com seus Anexos.

CLÁusuLA DÉcImA PRIMEIRA- OA AI,TFRAÇÃCI E RESCISÃO
l l . l A alteração deste contrato poderá ocorrer em consonância coEn o att. 1 2 do Deck'eth Ro 7l8P2/1 3

l l.l.l. Os contratos decorrentes do Sistema de Regjstro de fl'eços poderão ser :lltbrad
observado o disposto no aH. 65 da Lei n.' 8.666.'93;

1 1 . 1 .2. Em caso de alteração contratual. o mesmo será fbrmalizad+ por meio de termo 4dltivo.ja
ser assinado pelas partes;

1 1 . 1 .3. Ates que não caracterizem alteração de contralto poderão ser registdad$s poi

apostílamento. dispensando a celebração de aditamento.
jimpl(is

1 1 .2. A rescisão deste contrato poderá ser

1 1 .2. 1 . Determinada por ato unilateral e escrito da CQNTRAT4NTE. nos (jas+s enl
nos incisos l a Xll do artigo 78 da Leí n' 8.666/93, hotificandb-se a CONTRATAM
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

jerad+s
co

1 1 .2.2. Amigável. por acordo entre as partes. reduzido a termo, ldesde que haja conxjebiêncja
paraaCONTRATANTE;

1 1 .2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre + matéria;

1 1 .2.4. Determinado por ato Lmilateral e escrito da CQNTRAT4NTE. nos casal)s en
nos artigos 1 9.20 e 21 do Decreto n' 7.892,'13.

jeradds

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CObTRATAbTE em cjasd de
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666. de 1 993. O terTno de rescisão, sen+pr+ que
será precedido:

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

rescis
PSSIV-

1 1 .3.2. Relação dos pagamentosjá eHetuados e ainda dexjidos

1 1 .3.3. Indenizações e multas

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES GEK4iS
12.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata (je registro dh ÜreçosjqHe dqu
causa e motivação a este termo de contrato, inclusive o acréscimo de qu# trata o $ 11l d+ art. q5 da LFi
n2 8Lei n' 8.666/'93.

12.2. As questões e os litígios oriundos do presente contrato f não dirijnídos consqns+alme+tl) serijo
resolvidos na Subseção Judiciária de Florianópolis (Seção .judiciária de Santa (]at:crina) f Justiça
Federale r

8

Ü



12.3. Integra este Termo de Contrato o Anexo 1, contemplado ha página jn' 10, que detalha a li
produtos/materiais e quantitativos adquiridos pela CONTRATADA.
1 2.4. A publicação resumida do instrumento de contrato ou del seus aditamentos na Imprensa
que é condição indispensável para sua eficácia. será providenci+da pela AFiministraçã+.

E. por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em jtrêl; vias Id
teor e f'arma. na presença das Testemunhas abaixo.

Florianópolis. 27 de setembro de 20 1 8

CP '4

Filho
.379-49

Paula Kathlen 'Homígo Gossl dé Olivbi
CPF n.'1027.472.9tP-95

Testemunhas:

Qüllherne Fortkmp ü Silveh
047.938.33& 18

n

.á
NcfÍi$: .á,é14. AíriP: -WMI
CPF: 8;ãfSÕli {nq.-çFÕ

H

Nom
CPF:



ANEXO l DO TERMO DE CONTRATO N / PROCESSO N.' 23080.038522/2ü17-9

Valor
Unitário

'dor
'ótal
IR$)

G rupo/Item l)escrivão =:ll.«.
0020 1 5048 1 - ARMÁRIO ALTO FECHADO UN 1 1 iO l 6êSIOO IÓ.ÊSO.O

Especificações completas do item constam no
Anexo ll do Edital.

ARMÁRIO ALTO FECHADO

Total :80

10 ã



SERVIÇO PÚBLICO FEDE
UNIVERSIDADE FEDERALDE SAN'

PR0-REITORIA DEADMINISTRj
Departamento de Projetos, Contratos e C

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lil
CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC

Telefone:(48) 3721 -9320 - Fax:(48) 3721 48422
E-mail: dpc@)cantata.ufsc.br

:AL

[A CATARINA
.ÇÃO
nvêniosl- DPC
}a - Trindade

PORTARIA Ne 357/CCF/2018 DE 27 de Setembro de 2b18

O(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos,
no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria ng

:ontrato$ e Convênios,
005/GRl2016 ,

R F q r)l vF

DESIGNAR o(s) servidor(es) .abaixo relacionados, para fiscalizar e aêorhpánhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa MARZO VITORINO - INDUSTRIA E
COMERCIO DE - Processo ng 23080.038522/201 7-93 - Contrato Rg 00357/201 8.

FABIO METZNER
Assistente Em Administração, CPF 69233802949
CAMPUS DEBLUMENAU/BNU(BNU)

MARCELLUISAGOSTINI
Administrador De Edifícios. CPF 06.515.972.938
CAMPUS DEBLUMENAU/BNU(BNU)

UL.. àm'.
}íisses Irdí Zilio

r Departamento de Projetos
Contratose Convêm(Ps

DPC/PROAS
a IDOS/2016/(FR


