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I'Eji$10 ÜE C(.)N'I'jtÀT'O QUE CELEB}I..âIbI ENT'liE $j A
tTNl\'EliSil}.ABE FEDEJ{/\i. E}E S.:LNT/\ C.AT.ÂKIX.:\ E .A
E$$PRE$.4 RNÍ COhÍHRCE0 DE h'BERCADORI.AS E
&L\T'EgüAi$ L'i'DÀ - A'ÍE.

âlH l lfÜliJii l:..ITllT:X :ll i( ll
})elo Pió-Reitor de /\dmi11Éstração, Jair Napoieão flEElo, CPF n." 342.374.379-49, doravante

iiyH::lXUl:Llà : ? !; ll;Usã;
[){0C], doravante de11011linada CÜNI'K/Vl"/\l)zq-: lleste ato repl'esentado pelo Sr. Remato Balllbini. CPF
n.' Oí1.672.630-06, ãtmiam o presente TEAR.:vlO de contrato, de acordo cclm o Pro(osso n'
1;30$g.8$9342/20Ê7-45 e $íplicid=açãi} t)igítal n' Ü$8722.'20íS. mini! sl ií::ií::ír\ Jic t".r-""'- "-"-----...,'.... ,:a /ú.úi'-á{/ i õ. ctlll! sl iça.(i) as ílci)r]rlas erll:lEIa(] s (ta

Lei n.' 8.666.'93 e suas alterações posteriores, Lei n" EÍ0.520./02 e suas alterações pcnsteriores, Lei n.'
9.784,/99 e suas alterações, Decreto n.' 5.45i)'05 e suas alterações, E)ecreto n.' 7.892,,'!3 e suas
a[[:eraçõcs, e às (]ispos]ções est:abcteci(!as no Eíií$:al í:le Pregão 11.' 454.'20] 7 c nas con)plcrrieíltaçiíes a
eic integradas, aos tclEttos da j)!'o])agia 'u'c11ccdol'ü e sob as seguintes c]áusu].as e colldãções:

CLÁtrStE.\ P]U$1ElitA - OBJETO

.:lJBÍn;lZi3:'SP Z&lSIK;ãH Ul::l
cstat)clecitias rifas e Iristrurrlc !t{.}. coiiít)rríle ANEXO 1. ' '"" ' ""'

1.2. Este Tenlao de Clonfrato ç;incula-se ao Edital do Pregão identificado ntn preâmblilo e â proposta
vcí3cedora, iJldcpe:r3dcntcttte! te dc traJlscíiÇão. ' " ' '

CLÁUSULA SE(:;UNnÂ - Do LoC.4L E ])o :PRAZO DE ENT:RE(;A Do {.}B.jET(}
1. 0s produtos.'mal:erinis deverão scr entregLies na [;niversi(jade Fe(!orai de Santa Catarina. no

(=anlj)us tJ111vcisltáiio Rü:itoE .íoão Davld Fci'reli'a Limo, Bati'l'ü TriHldade, em FI(}l'íamópoiis/$C, (:EP
88t}4t)-9100, ou eln outro local de8nido ]la solicitação de fonlecimento, em hcnráFio comem'cial. de
segtEnda a sexta-Rira elas {118h00 ãs !2hOta c das 14h(}0 às ] 7ht)0

2. 1 . 1 . /\. Colltratada de'ç erá entrar e! l ccnDtato com o respcnnsáve! pelo ]'ecebiillento indicado na

solicit3çãcn de fomeçimenfo para programar H entrega



(úteis, co!!lado:; do recebirtlentoida soilue compõem o objeto desta licitação é de 15 ((!tlinze) dias

2.4. Eventllais pedidos de prclrrclgação de prazcl (te fornecimento deverão ser encaminhados. vja oficio
Í)ara c)s eí dei'aços C3cUcirt ic( }s i'ar rl(:)[l. g})is ] lgu:fsc. )r e (l rripi.se(:)n a(É11ctPr] [a {:). u]sc .b:r;"seiKÍc ) ot)]lgatorÊa
a inellçao ao ltelll e ao Pregão a que se refble o pedido. ''

2.5. No caso cíc prt)(!i.]E{)s.''rl:lat:eílals perccíx/cis, o prazo (le x/aliclacic n21 clal=a (ia e il:rega mail poderá ser
inlerioi' a 6 (seis) meses, ou a metade do pi'azo total lecameildado pelo fàbricaílte.

CLÁU$Ul-.A 'l'ERRE!!&A - D.A. 'b'IGÊNCI..\

3.1. O piazt} clc vigêrlcia {!o coritlat:o será (]e 12 (doze) meses, a pareci (]a (tat=a da assiriat:ula (io
nlstlttmento, nas termos do artigo 57 da Lei n' 8.666,''93, $en} possib ]ídade de prorrogação.

3. 1 . ] . ,Xs c)bl18açõcs pcrtllleixtes à glararltia corltiatual dct ot).tolo. [)xevislas rla cjausu]a sexta. têrTI

prazo de vigência próprio e desvinculado do prazcn acima citado, pemlitindo evenhtal aplnaçao
cle penalidades em caso de desçLtmprimento (]e alguma de suas condições,mesmo (!epoís de
ex[)ira(la 3 viga ç]a c(i)íllrattJa].

CLzttTS{FL.A. QU/tRT.X - 0BIUG.AÇÕE$ 1)/L CiONT!{.AI'.\NTE
4.1

4.2
4.3

4.4.
4.5

/\conlpallha3' e fiscalizar a execução do fo!'neciia etato co11Eratado, [acm como realizar testes nos
bens fomecicJos, atestar nas notas õscais.''natura a efetiva entrega do objeto cclntratado € o sci.F
:}.ccx 'E.e

/\pisca ã Colttratada as sanções regulallaentares e contratuais

f'restar as int'oni3ações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertíi3entes ao objeto,
para a :fiel cxec:uç;ão (]o a.vellça(lo. " '

Ini'oi'mai' à (l=antratada, tLjdã e quaJquei' i:n-egulaí idade cLD11st&t&d& na execução do tnl)feto.

Atender, ctn]]] relação aos p!'odutos químiccns cailtroiados, (aso co11steln neste '!'emlcn: lla Íntegra o
(disposto na. Lei ! C}.357.''2C)Íii, na Decreto n' 3.665/'2t)rJ(l, no Decreto n' 4.262 '2{102, na Portaria n'
] .274/'2003, c demais ltorn)atiras vlgerltcs.

CLAU$tTL.A QtJINT.A - B.À$ OBRIGAÇÕES I)A CONTl&ATAnA

5.1. Fornecer ã CcnDtrBtaHte a quantidade dos produtos'11aateriais discriminada na respectiva
Aut(i)rzzaça(} (ilc F(i)EI)ecli elite). [lo }iazo esEtit)cjccj(l(i} rEO IEer l 2,a (1o 1)rcserltc Teriiio {lc Cç)Etí=rat(i).

5.2. C:onigir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Contratante c/cnu a terceiros

5.3. z\tender pt'ontainel)te às exigê31cias da Contratarlte inerentes ao ol$eto do foíneciEtlellto.

5.4. Nianter, durante a execução do fomecimenfo contratado, as mesmas ccln(lições da habilitação.
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5.5. Clolocar à disposição cia Contratante todos os meio\s necessários paríà çompr{)fiação da qllaticlade
dos materiais, Í)el'mitiíido a verificação de sua coítfhrmidade caiu as especiHcações' e exigências do

5.6. Respondem- flor qualquer prejuízo que seus empregados ou propostos causarem ao patriniâíiio da
(.;t\rltral:az [e e.''cll t:erc:t:l.r(:)s, dcc(:)rrcnt=es cle aç;ã.(:) ou mnissão cutposa ou {lolosa, procccien.cio
imediatamente aos i-epalos otl iildenizações cabíveis e assumindo a ânus referente.

5.7. CoínuElicar à Contratante, rto prazt} rrláxiírl{) de 48 botas qlJC ariteccdc a dat:a cla entrega. os
ilaotivos que iinpossibiiitem o cumprimento do prazo previsto, çon] a devida comprovação

5.8. Relê)orlsa})llizat-:se !)elas des])asas dos tlitJutos, erlcargos tl'at)alllistas, previdellciários. fiscais.
comerciais, tarifas, fretes, segtlros, deslocamento (ie pessclal: prestação cle garantia e (]uais(quer cnuü'âs
que Incidailt ou \;e11Etaiu a incidir íla execução do cont!'ato.

5.9. Não l:ranshrir a. l:crc'Giros, por qtlal(luar Tma, nem mcsrno pa.rcialmcnte, as obHgações
assttilaidas, nem subccjlltratar qualquer das pl'estações a que está obllgada.

5.10. Respi:lrEsatlll:azar-se alara {!uc {ts boFES sqaiit, pEc:neEc{3cialrEicí:te, acorl(lici{)í aíios círi cl lbalagcrn
inda'ü'idua! adequada, c.om o menor- v-olume possível, que utilize ]alaferiais recicláveis, de foram a
giiiE'aÍitii' a I'll:iX li !'la l)it'OÍeçaO tlU ['aíile ü !r'aí3Si){iFi'te e (i) ar'X]]aZC13aE'E'teí'ttt)

5. 1 ! . Responsabilizar-se pelo tran$pcnrte, acondicionamento e entrega, hlclusive descarregamento dos
íiiatertats.

5.12. .Assegurar-se (!e que os bens nãü contenham substâncias perigosas em concentração acima da
I'ccofnerldada na (!irctiva RüH$ (Restrictiüli of' Ccíuln Hazaxdous $ut)starlces}, tais corno nlercúl lo
(Hg.}, cllttmbcn (IPbl), cromo 1]exa\'dente (C]'(\''!)), cádnlio (Cd), bihnil-poítb!-oilaados ( PB}3s), éteres
difênâ[-po]ibroma(]os(PoDEs)
5.13. ResporRsabiiiza.r-se pt:]a rctiracía caos res{(].uos (]as cnrba] Bens (]o local (le eill:i-ega. c
cornprometel'-se pela destilação cot'lera dos medi los

5. 1':1-. aliando da tlti! zação de adesivos, que estes sejam à base de F'\r.À. e, quando não possa'ç:el, de
bai x.a. em] suão do :Eornla] (]eídos,

S.15. Quando da utilização de revestiEttentos elll IPlv'C ou laminados de borda, seja111 utilizados
adesivos de ccnut8tcn à base de solvelltes não-agressivos.
5.16. Caso constem Prc3d]itos Químicos Contro]adcls no Tcmio de Referência, a empresa fümece(]c)ra
devciá ate:Eldcr lla ín eg:!a ao dis!)oito [la l..c1 1 0.357/200}, :Eio Decxcto í]" 3.665/2000, [lo Dccleto n"
4.262.''2002, na Pcnrt8Fi3 n' 1 .274/2003, e demais noi-mau\ as v-agentes

C{.A{.J$ili,ASEXTÀ-GARANTI.â

6.1. O prazo de garailÉia !uilliilta será de 12 (doze} meses ou a fbn3ecida pelo Éãbiicaltte, a que Ébi
maior. Não hav-alado indicação expressa, será considerado como ta}

6.2. A gaE'a]]táa dcJ Ê)rtnduto, [lo prazo mínl1110 estiilulado ][o Edital: consiste na prestaçãc], ])eta

Contristada, de todas as obrigações previstas na Lei n' 8.ÍJ7g,,'1990 e suas posteriores alteram.ões
Código dc Defesa cio Consltmiíior, bom como íicjs encargos previstos ã Conhatada no Edita c seus

(l.3. O aceite.''apto\'açãcn dcn(s} produto(s).''illateriai(is) pelo ó!'gão licitante nãa exclui a I'espo11sabilidade

civil do fomeçedor por vícios de quala(idade ou qualidade do(is) produto(s) ou disparidades com a$
csÍlcciflcações esLat)clecicla.s, vcrlÜicacias, )osEexitli'Eilerltc, garanliilclo-sc a t.JFSC as làctildatícs
previstas no aE't. 1 8 da Lei n" 8.078/1990.
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6.4. Clamo, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento deÊnitivo no momento da
cnErcga: o otÜelo ]ici!:acto será rcccbiíiü provisorãarrEcrile para pc3stciitn vcrincação {lc sua.
confbl-!nldade caiu as especificações coítstantes da Nota de Empei]ho e da ]'espectlvo docurTlento

6.5. O pro(luto/material (1].]e 6or en]reglle [onà (]as condiz;Cães c;stipulaclas no E(liial não será aceito

devendo ser substituído ]io prazo de até lü (dez) dias (úteis), sendo o ânus clero:íx'elite da substituição
de I'espo11sabiíidade da Contratada. ''''

isca

CLÁU'SELA SÉ'l'lN}A ... DO PAGA&lEN'l'O

7. 1 . O valor estimadc} a scr pago à CONTIRATADA ])elo olljeto do Ê)3'escute co]ttrato é dc R$27.]35.{11)
(vinte e sete m!} cento e trinta e cinco reais).

7.2 A CÜNTR/\Tz\NTE iealizai'á o pagamento em confbrtnidade com as condições }lrevistas llo

h:l;:lXã:l :E:S:ll: .:n::*i::u:.;: i:z;T;ii!
7.4. Os i)aganerltos rla CONTRATANTE são i'ca]iza(]os cn C{FHíbr'TRiCl&dc co:r a t.ci f3" 8.666),''1 993 C

confonne dispa)nibi]idac]e (]e recursos financeiros, pelo Departamento cle (:ontabilidade e Fin;taças
(DCF), rliediallte crédito E)a31cário, salvo: "" '

7.4. 1 C)s pagamcneos decorrent:es (]e (despesas CEGos valores nãcl uitrapttssem tl limite de que trata
o naciso if do ai-t. 24, da Lei n" 8.666/1993, serão efêtuados ito prazo de até 5 {cinco) dias úteis:
ct: n[:a(]os da aprcseíll:ação cja nol:a :Hscal,'RatLlra.

O pagamellto será eht fado pelo !)Cl; no prazo máximo de 3ü (trinta) dias, a contar do
lecebin erlt:o elos T alerEaES.'!):resl=açã(:) (!(:)s se:rvxçtls e, asslnl como, da crEtEcga {ía ílota fiscal.'fblura
de'ç'idamente atestada, a qual de /erá:

7.5. 1 . Sei eEtl.ltlda coEtft)ín e as previsões legais e regutalnetttal'es vigerltes, ei::n 2 (duas) vias üu
ma.is, com mesma razão social e número (te inscrição no CNPJ..'À4F infannados para a
habilitação e ofêrecimelito da proposta de }Jreços, bens Gania de'ç'erá conter todas os dados
necessários ã perlbiEa comprçonsão do (]oc imenso

7.5.2. Conter registlo da data de sua af rebentação/recebimento e da seio-ido! !esponsáve] por
cst:e ci t{)(las as selas vias, as$irn (:(:)i x(:), erra niec;aí islr o c(:){ ]p]cii en]:ar {tc regis]=r(i), (:(i)í i(:) ]ivr(:)
protocolo de re«bimeilto, avista de re(ebímento ou outro, quando }lcnUVeF

7.6. Qualldo da ocos«!ência de cvcrltuais a!!ascts de l)agat lciito pitJvocados cxclusiv'aítte! tc Eleva
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atuaiização financeira, e sua aptiraçãa se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efêtivo pagallleilto, enl que os nulos de hora serão
calculados ã taxa (te 0,5eá (meio por cento) ao mês, OL1 6qb (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
das seguintes f'orlllulas:

í ,''joo)

365

E.ht l x N x VP. alude

! i ildice de atualização final)cei ia
TX Percentual da taxa de .juros de mora anda!

EX{ ::: Eí)cai.gos il ciiatólios;
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N = Nüinero cle dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
\'P = volt)I' da !)a!'cela en] atraso.

Üi$1:1ÜRl$#XIHI,FHP
rOB) C:racçn:lamento. ) dal:a do j)agari:lc ltc} o (]la cn] que coEtsEar co]i]t] c:íí il:ida a ordem bancária

7.8. O pagamelltü se r ettte será autor'azado depois de ef'ehado o "ateste" pelo servidor competente:
dnddamente i(]entiHicado, na nota fiscal apresenfacja e depois de veriãlca(ia a regu]arida(]e ãlsca! do
prestador dos se11;içou

.9. Quíindo do pagamento, Beira China.cla a retenção iribui=ária, nos dermos (ia legislação ap]icáve].

7.9.!. Quanto ao Imposto scnbre Serviços de Qualquer Natureza (issQn), será observado o
(!isllosto na t«el Coí1lpt'onlciEtar [[' 1 1 6, {íc 2003, e ]egl.slaçãc} ] i]nicipat ap]icávc].

710. A Adialinistraçao . eduzirá do moi)tarte a ser pago os s.,alol'es conespoJldentes às multas e/'ou

=;==J== == 'u=' === s==«., .,':;=i:::i,li:l::U;H.ã:::':,.«':
7. 1 ] . Ê vedado a (:ONTRAT.AD.A ll'ünsfbl-ir a teícelros üs dilectos ou Créditos decoiEeiites do contrato.

7.12. Nenhum pagamento será et'enfado ao fomececior enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação finaítceira que Ihe tiver sido imposta eln decoirê!)cia de inadimplência contratua!.

7. 13.No interesse da Administração poderá oçoner a antecipação c]e pagamento, sen(]o este em (tuas
iiip6teses:

7. ] 3.] . PoE rEleIo cle concslloí)clêilcia caiu a a l ecipa.ção da cxectlção (ia ot)rigaçã.o, llropiciat clo
descontos para a CON"l"lL\."l'ADA (al'tiro 40, X!\'', 'd'). Calculado à taxa de 0,59b (meio pol'
cento) ac' mês, ou 6%, (seis pc,r cei3tü) ao a! t'. tttc(leal)tc aplicação, da scguirlte lt5rrtlula: '' '

l-fTX,' IOO'}

365

D = ! x N x VP, o1lde:

f = Írldicc (ic a uztiizaç:ão nntLnceira;

l"X = Pei-centuaÊ da taxa de desconto

D = Dcscon :o l)or ant:cciliação;

Númcj-cn de dias entre a data prevista para Q pagamellto e a do cüfi:çcn pagamento antecipado

\rP = valor' da l)al'ceia a sel' aittccll)ada.

N

a.or(cada entre m partes; nacioitais, OEtde rodeia })íevalecer disposição especial a ser
5



CT.Á{.J$tJt'4 0TT.4\:A - DO REA.}l;$TE.''REVTSÃ0 DE PREGOS
Os preços sãcl 6xos e irrcajLls ávcis, excel:o nos casos previstos no l)ecreEO n' 7.892/'] 3

liilRilXg$1HIBlliPs; :
:il:l:l: }r l: ::=J';:= !: ; :

8.!

CL.At.rSt.rl.\ NONA -- I'lSCJtLizJtÇi.4.o E .4COXIP'/tNI E 4B'iENTÍJ

'u'i' - CON'l'R.VI'ANTE designará u]]] fisga! para aco113panhar e coiltroiar a execução do contrato, a.
u.666,''93. za(la cm tola o )scrv:inda ao comi:iÍlo { o Ectttat e, abri(]a, aos í'cgl'a{ erl]:os legais {ia l.ci Ho

CI..Á.l.iSUL.q. nÉC'l)'!.A - S.&NÇ'õl.$

ai::H:ll;; J:u:: l=:::::= =i'! :s;=e::=:::H;;:' t41;ça {==:
CILAL'$ijl.A DÉCãlN:!.A E'RiNIEÍRA- D.A .ALTAR.4ç.{0 E Rege!$Ã0

/\ altei'anão deste contrato Rodei'á ocos'l'er enl conso11ância com o al-t. 12 da Dccrctcn n" 7.892.,' i3:

1. 1. 1. 0s cLlfltj'&tos decorre11tes do Sisteítta de Reglsüo de Plenos poder'ão ser alterada)s
observ:ido c} cilsPoslo Tlo arE. 65 da T,ei D.o 8.66fi.''93;

i1 . 1 .2. Em câscl (]e alferaçã.o çcintraft]al, o mesmt] será íbrmalizado por meio de termo a(]Étivc]. a
ser assinado pelas pares;

1 1. ! .3. ,Xtos que não caiacterizem alteração de ccJiltrato poderão ser registlados por siEltples
apost:ilamonEO, dispensando a ce]cbração cie a(]it=amento. ''

11.2 .A rescisão (iesl=c con raLI) pcaclorá ser

! ! .2. ! . [)etemiinada por ato !nãiateral e escrito cja CONTRATANTE: nos casos enumerados
nos incisos ! a Xi! do artigo 78 da Lei Et" 8.666,''93, ]tcXiHcãjtdo-sc a CONTR.A.TAPA COEtl

ant:ccec]ência mínima (]e 30 (íbnta) dias;

! ! .2.2. Amigáve!, por acordo cnEre as pari:es, reduzi(]o a termo, cjesde que haja conveniência
pala a CONTRA"i'/\N'lE; ' '

! ! .2.3. Judicial, nos termos da ]egislaçãa vigente soba-e a ataria
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:l.l;' 4. D t «:«0'aü, Ê«O..r.to - 7.8w,n 3 ri'" da CONTRATANTE, «.: c"',': ':-"":.,-'',
dnliílig1«3Ü wist ' econhece os direitos da CONA'RAT.ANTE e]]] caso de rescisão

seráprecedido:l' JSL íiu all. / / aa Lel n" 8.666, de [9iD3. O te3'mo de i'escisão. sempl'e que possí\rel,

1 1 .3. ] . Balanço dos eveittos coíltlatuaís já cunlpridcis ou palcialEtlente cuEttpridos

iÊ .3.2. Relaçãc} dcls pagamentosjá efetua(ios e ainda devidos=

1 1 .3.3. 1i)dellizações e nauÊtas.

CL.AtlSULA DÉC &lA SÊI.GUNI)A- BA$ DE$POSlçÕBIS GERAIS

.l9 l E vedado eÉiduar aciéscittlos rios qual {:itativos fix.ados pela ai:a cje iegisí:lo de preços q!!c deu
!19 8Lei n" 8.66f]/93 mIJo ae co11naTO, !nclusn'e o acréscimo de que trata o $ 1P do art. 65 da Lei

[ 2.2. As questões e os litígios onu.nulos do presente ('ontratcl e não dirimi({os consensttalmente serão
ICSOtVIQOS íta õuuseçao judiciária de Fjorianópolis (Seção Judiciária de Santa Catalilla) - Justiça

}2.3. hategl'a este 'l'eHlcn de Coilü'ato o .\llexo 1, contemplado na págitaa n' 8, que detalha a lista dos
[)Eocl[ií=os,/rrla]:eriais c (1].]an t:i]:at:ivl:ls a(]í1l. in (]o$ 1lc]a CONTR /i.TÂt)A..

12.:] . A publicação resumida do instrtullento de cailtrato ou de selas aditamentos na Impreiasa Oficial,
quc é condição {ndis!)et sável pala sua eílcácia, sela p oviderlclada pela Adrítlrlistração. '

E. poE estaíeln assina justas e acü3'dadas, fil'mata as partes ]] píeseJlre Insti'uJllerlto ern t!'ês vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. ' -' '

FÍorianópLnlis, 24 de dezembro de 2ta !8

-)
(

cair Napdêãõ'F;il1lo
CPF: 342.374.379-.49

Rexlato 3ambi11i
CPF: O] 1 .672.630-06

Testo:llu11has

:X' T'. 0'TZ %0ê, b'''s o- qo



ANEXO l DO TEinl0 nE COXTjüXTÜ N.'.:!Dii/Êlglê.pliOC'ÔSSO N.' 23üSO.ÜS9342/20i7-4s

Gt'up$/item 1)6$ül-iÇ$Q
«=:* 1 «.«.

e:R$:}
T R$)

o0 ] 2 64o4] - REiToR KLETRâWÍ(:o PARA
Lm[P.\])J\. ]:~LUORESCEN'l'E
TLIBT.JL.AR: 2 X 32 W', 220 'br

[JN ! [.5o{} lg.09 1 27.135,00

REATAR E:LETR(]NiC:C} P.\RA 2
1.,AhlPA DAS Fi...l.JORESCENTES
T'U}3UL/\RES E)E 32 W (.2 X 32 W), 220 V
ÕO liZ, FATOS DE. PC)TÊNCilA: 0.92
(bíÍNlhfO), FA.BR FCADO Ehf
CONA'0R]V] ED/\DE C0]ví .F\S N::)RhíAS
NBR 144 17 E. NBR !44i8

27.}3$.00

''-- -,,---«-"-n'
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SERVIÇO PÚBLICOFEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

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

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

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

PORTARIA N9 702/CCF/201 8 DE 24 de Dezembro de 2018

O(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos, Contratos e Convênios,
no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria n9 1005/GR/2016.

RESOLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa RM COM DE MERC. E MATERIAIS LTDA.
ME - Processo nP 23080.059342/201 7-45 - Contrato n9 00702/201 8.

JEAN CLAUDI SUCUPIRA DOMINGOS
Engenheiro/área, CPF 91 069572934
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA/ DMPI/S

Ulisses irai Zifiü
Diretor Departamento de Projetos

Contratos e Convénios
DPC/PROAS

Portaria ].00S/20.1 fi/G]R


