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TERÂIO DE CONTRATO Qur CELEBRA\A{ E)ITRE sl A
U[W'vEji$1DJ\DE ]iEDE.RAL DE S.A)WA CATAjiINA E A
E&ÍPRESA SEReiA &TOB]LE IFiDUSTjllA E CO&IERCIO
LTDA-EPP

A Universidade Federal de Santa Catarina(UFSC), aula-quia educacional criada e integrada ao
h[inistério da Educação (}«IEC) peia Lei n.' 3.849, de ] 8/12/1 960, inscrita no (:nqPJ/hIF sob o n.'
83.899.526/0ü01 -82, com sede no Clampus Universitâ'io, Baixo Trindade, desta Capital, representada
pelo PFó-Reitor de Administração em Exercício, Sr. Rodrigo Valverde da Silva, CPF n.' 005.293.409-
84, doravante denonünada CIONTRATANTE e a Empresa SEjijiA NIOBH E INDUSTRIA E
COÀ1IERCIO LTI)A- EPP, imcrita no C:f.iPJ n.' 07.875.146/0001-20, com sede na Rua Nelson
Damas de Oliveira, no 7'7, Clailtias do SuLTRS, CEP 9507445, dorü\rüHt6 dertolninnada CC)NTRAT,óLDA,
neste ato representada pelo Sr. Gustavo Tonet Bastam, C:PF n.' O1 8.375.730-00, fimtam o preseTlte

TERllO de cort#ato, de acordo com o Processo H.o 23080.038522/201 7-93 e Solicitação Digital n'
055970/2ü18, com sujeição às normas emanadas da Lei rL' 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei
n' l0.520.'02 e suas alterações posteriores, Lei n.' 9.784/99 e sum alterações, Decreto n.' 5.450/05 e
suas alterações, Dea-eto n.' 7 .892/] 3 e suas alterações, e ãs disposições estabelecidas no Edital de
Pt'egão H.a 344/2017 e nas complementações a ele integradas, aos tem.Los da proposta vencedora e sab
as seguintes cláusulas e condições

CLAUStnA PRl&4EIRA OBJETO

1 .1 E.ste contrato tem como obÜeto a aquisição de mobiliário corporativo para atender a todas as
unidades da Univei'cidade Federal de Santa Catarina -- UI'SC e Campa vinculados, confonne
quantidades, valores unitários e totais e exigências estabelecidas neste instrLanento, conforme .PtNEXO
l

] .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta
vellcedora, independentemente de ü'anscrição.

CLAUStJLASEGtJNDA DO LOC.AL E DO Pli;\ZO DE ENTJ{EGA DO OBJETO

2. 1. Os mobiliàl-ios deverão ser entregues e instalados nos seguintes locais

2. 1 .1 . LTniversidade Federal de Santa Catarina, no Campus Uúveísitário Jogo David Peneira
Limo, Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outro local definido lla
solicitação de fornecimento, em horário comercial, de seguida a sexta-feira das D8h00 às 1 2h00
edas14h00às17h00.
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2. 1 .2. Campus de Ammnguá da Universidade Federal de Santa Cataüna, localizado im

Rodovia Govemador Jorre Lavei'da, n' 3201 - Km 35,4, Bah-o Jai'dim das A\regidas,
Ara-anguá''SC, CEP 88906-t]72, em hora-io comercial, de segunda a sexta-feira das 1)8h00 ãs
1 2h00 e dm 1 4h00 às 1 7h00.

2. 1 .3. Campus de Blumenau da tTni\ ersidade Federal de Santa Catarina, localizado im Rua
Jogo Pessoa, 27 50, Bairro Vela, Blumenau/SC, CEP 89036-256, em hora-io comercial de
segtmda a sexta-feira das 08hOO às 1 2h00 e das 14h00 às 1 7h00.

2. 1 .4. Campus de Curiübanos da Uíuversidade Federal de Santa Catarma, localizado na
Rodovia Ulysses Gaboardi, Km 3, Caixa Poshl 101, CEP 89520-000, em horário comercial. de
segurlda a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00 e das ] 4h00 às 1 7h00.

=. ] .5. Campus de Joinvi]]e da Universidade Federal de Salta Cata-ina, ]oca]izado tm Rtua ])r

Jogo Cojin, 2700, Bairro Salto Antârúo, Joinville,'SC, CEP 89218-035, em llorário comercial
de segtulda a sexta-feira das 08h00 às 1 21100 e das 14h00 às 1 7h00.

2.2. A Clone-atada deverá enü-a- em contado com o resporuá\;el pelo recebimento indicado na
solicitação de f'omechriento para programar a entrega.

2.3. O prazo pa'a entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da solicitação pelo fornecedor.

2.4. O encamirüamento da solicitação de fonlecimento poderá ser efettmdo uiediante o envio, pela
AdmtidsLmção, de conespondência eles-amiga (e-mail) ao correio deu-ânimo da Conüatada constante
do Sistema de Cadastramento Linificado de Fornecedores - SIC.4F ou na Ata de Registro de
Preços assinada pela Contratada. A co1]f'n'mação do eT]ViO da solicitação será aí'árida medimite Q
i-ecebimento de relatório de conHrmação de enbega, a ser automaticunente encaminhado pelo distem a
administrador de e-mails da UFSC, independentemente do envio de continuação de leitura e.''ou
recebimento por parte da Contratada

2.5. Eventuais pedidos de pronogação de prazo de fornecimento deverão ser encmninhados, v ia oHcio,
para os endereços eletrónicos 39d.Ábij].LIÉÍgJ:&!LÜ:!.d:=S.:lli., ü:ç:J?:S;l:!!ililU.}i11iiçi.!U e

:, sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que se refere o
pedido.

t

CLAUStJLATERCEljiA-DA\AGENCIA
3.] . O prazo de \;igência do contrato será de 12 (doze) meses, a pa'ü da data da assinatura do
instrLmlerlto, rios tentos do lü,igo 5'7 da Lei n' 8.666/'93, sem possibilidade de prorrogação.

3. 1 .1 . As obrigações pertineTltes à garantia conüatual do objeto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de \;igência próprio e desvincu]ado do prazo acima citado, pemlitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expirado a vigência con#atual .

CLAUSLIA QUJ\RTA - 0BRIGAÇOES DA CO)TRATANTE
4.1 . Acompanhai e fiscalizar a execução do fomeclmento corlhatado, bem como realizar testes nos

bens romecidos, atestar nas notas fiscais./f'atura a efetiva eílhega do obyeto contratado e o seu
aceite

4. 2. Aplica- á Contratada as sanções regulamentares e cona'anuais

2



4.3. Prestar as infomtações e os escla-ecimentos solicitados pela Contmtada, pertinentes ao dueto,
pma a fiel execução do avançado.

4.4. Llfol.mar à Contratada, toda e qualquer h-egularidade constatada na execução do objeto.
4.5. Atender, com relação aos produtos químicos controlados, caso coiwtem neste Tempo, na integra o

disposto na Lei l0.357/2001 , no Decreto n' 3.665/2000, no Decreto n' 4.262/2002. na Porem-ia n'
1 .274/2003. e demais nomiativas vigentes .

CLÁUSt:LA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES D.4 CONTRAT.4DA

5.1 . Fornecer à Cona-atente a quantidade dos produtos/Tuateriais discriminada lm respectiva
Atitonzação dc Füibecimento, nü prazo üsiãLuclccldo nü item 2.3 do presente Teimo de Cona-ato.

5.2. Con-igir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Conhatante e/ou a terceiros

5.3. Atender prontmnente ãs exigências da Contratante hei-entes ao obyeto do fornecimento.

5.4. hfanter, durante a execução do fornecimento cona-ando, as mesmas condições da habilitação.

5.5. Colocar à disposição da Cona'atante Lodos os meios necessá-ios para comprovação da qtulidade
dos materiais, permitindo a verificação de sln canfonnidade com as especificações e exigências do
EditalITa

5.6. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou propostos causarem ao património da
Conta-atente e/'ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposo ou dolosa, procedendo
imediammente aos reptos ou indeúzações mbíveis e assumindo o ónus i-ef'Crente

5.7. ComtmJca' à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da enü'ega, os
motivos que impossibilitam o cumprimento do pi-azo previsto, com a devida comprovação

5.8. Resptlmabilizar-se pelas despesas dos tributos, eílcargos üabalhistas, prevideiaciários, fiscais,
comerciais, tarifas, fretes, segwos, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que nlcida111 0u venham a incidir !m execução do cona-ato

5.9. Não transferir a terceiros, por qualquer fonna, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assunidas, nem subconb-aur qtulquer das prestações a que está obrigada.

5. 1 0. Respotwabilizar-se pala que os bens sejam, preferencialmente, acondicioimdos em embalagem
indiv-ideal adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de fomta a
garantir a máx ima proteção durante o hailsporl:e e o armazenamento

5. 1 1 . Responsabilizam--se pelo [iansporte, acondicionamento e ennega, inclusive descanegamento dos
materJ a,] s

5.1 2. Contribuir para a promoção do desenvolx-imenso imcional sustentável no ctmtprimento de
direüizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo caril o art. 225 da Constituição
Federal/'1988, e em conformidade com o mt. 3' da Lei n.' 8.666.''1993 e com o ait. 6' da Instrução
Normativa nc O1/201 0. da SLTI/MPOG:
5. 1 3. Assegura--se de que os bens não contenham substâl:Leias perigosas enl concenüação acima da
recomendada na diretiva RoHS(Restriction of Certain Hazardous Substmlces), tais como mercth-io

(llg), chunbcl (Pb), cromo hexav dente (Cr(VI». cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-policromados(PBDEsJ.
5.14. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e
comprometer-se pela destmação caneta dos mesmos
5.1 5. Quando da utilização de adesivos, que estes sdarn à base de PVA e, quando não posei\;el, de
baixa emissão de fomialdeídos

5.] 6. Qumldo da utilização de revestimentos em PVC ou laminados de borda, sejam utilizados
adesivos de cantata à base de solventes não-agressivos
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5. 1 7. Fornecer produto com os principais coinpoílentes identificados l-lm a um para fàcihtar futuras
reciclagens;
5.18. Identificar as partes do produto que contenham plásticos, se:gl-mdo a NBR 13230/20rJ8
Embalageiu e acondicionamento plásticos recicláveis - Identiülcação e simbologia;

5. 1 9. Int'Danar os corantes adicionados ao produto quando da uhlização de tecidos pam a fabricação
das cadeiras, vedada a utilização dos corantes abaixo listados:

5.20. Quando da utilização de tecidos para a fabricação das cadeiras, não devem ser utilizados
corantes azóicos que possam se decompor ein alguma das seguintes amenas aromáticas
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  cód

4-amhodifenilo (92 -6'7 -1 )

Benzidina (92-87 5)
4-cloro-o-toluidha íoç-6a-9\
2-nlaftilaminla (91-59-8)
0-aminoazotolueno í97-53 3)
2-amido-4-nitrotolueno Í99-55-8\

p-cloroanilum (106-47 -8)
2.4-diaminoainso} (615 05-4)
4.4 ' -dianiiiodihnilmetano (101 -77 -9)
3. 3 ' -diçlorobenzidina (91 -94-1 )
3.3 * -dimetoxibenzidiíla (119-90-4)
3.3 ; -dimetilbenzidilw (119-93-7)

àmina cód
3.3 ' -dimeti} -4.4 ' -
diaminodifenilmetmio ['838-88-0)

p-cresldina (120-71-8)
4, 4 ' -ox idianililm (101-80-4)
4. 4 ' -tiodimlilina (139-5-1)
o-toluidha (95-53-4)
2,4-diaminotolueno (95-80-T)
2.4.5-trmletilamlina (137-1 7 -'7)
4-aminoazobenzeno (60-09-3)
o-amsidâiu (90-W-0)
2.4 xijidha (95-68-1)
2.6-xilidim (8'7 62 7)

   

Co!-antes
Estrutui'a número C.l.(C'o/Pr

/#dex ou índice Internacional de
Corantes)

:BLS tChemicÍú Absü'acta
SerNce) N'

C.l. Dispwse Blue 3 C.1. 6 1 505 2475-45-8
C.l. Dispense Blue 7 C.1.62 500 3179-46-9
C.l. Dispersa Blue 26 C.1. 63 305  
C.i. Dispense Blue 35   12222-75-2
C.l. Dispense Blue 102   12222-97-8
C.l. E)isperse i31ue 106   12223-0i-7
C.l. Disperse Blue 124   6i951-51-7

C.]. Dispense Brown ]   23355-64-8

C.l. Dispersa Oí-miga l C.1. ! 1 080 2581-69-3
C.l. Dispense Orange 3 C.1. 1 1 005 'r30-40-5

C l Dispense Ormige 37    
C.l. Dispense Oi-cinge 76 C.1.11 132  
C.l. Dispense Red l c.1.11 110 2872-52-8
C.]. Dispense Red ] ] C.1. 62 015 2872-48-2
C.l. Dispersa Red 17 C.1.11 210 3179-89-3

C.]. Disperso YeHow ] C.1. 1 0 345 119-]5 3
C.l. Disperso Yellclw 9 C.1. 1 0 375 6373-73-5

C.l. Dispei-se YeHow 39    
C.l. Dispense Yellotx' 49    



5 21 . A ]icitante vencedora de\ erá entregar junto caiu as cadeims giratórias o Manual do Usuà-io, no
qual conste a classificação das cadeira giratórias. as instruções para uso/regulagem e as
recomendações de segurança cabia eis, tudo de acordo com o item 4.4.1 da NBR ] 3.962 de dezembro
de 2006

CLAUStnA SEXTA - G.!\.liAThiTIA

6.1 . O prazo de garantia mínima será de

6.1. 1. llÊIE(!!:l;..éZL.ã!: 6ü (meses) meses ou a fornecida pelo rabi'icante, a que for
maior. Não havendo indicação expressa, será considerado COMO tal

6.1.2. :11:çlp(ns): 01 a 36, 39 a 46: 12 (meses) meses ou a fornecida pelo f'abricante, a
que For maior. Não havendo indicação expressa, será considerado cíJmo tal

õ.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 deste Termo de
Referência, consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na Lei n'
8.ü78,'1990 e suas posteriores alterações Código dc Defesa do Consumidor, bem como dos
encargos previstos à Contratada no Edital e seus Anexos

6.3. O aceite.'apro''ação do(s) produto(s)/material(is) pelo órgão licitante não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)
ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-
se a UFSC as faculdades prwistas no art. 1 8 da Lei n' 8.078./1 990
6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento deHnitivo no momento
da entrega, o obJcto licitada será recebido provisoriamente para pastcrior veria'ilação de sua
conformidade com as especiüícações constantes da Nota de Empenho e do respectivo
documento ãisca]

6.5. O produto,'material que for entregue abra 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 responsabi lidado da Contratada

CLAUStJ].A SETlhIA - DO PAG;\ALENTO

7. 1 . O valor estimado a ser pago à CC)NTRATADA pelo objeto do presente cona-ato é de R$ 500,99
(quinhentos reais e no\Cata e nove centavos).

7.2. A CONTRATANTE realizará o paglunento em confonnidade com as condições previstas no

7.3. Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente cona-ato correrão à coítta do
C)rçaínento Geral da CONTliATANTE, lio Programa de Trabalho: 12364208020RK0042, PARES:
1 08366, ]Vatureza de Despesa: 44905242 e Fonte: 8250262460

7.4. Os pagamentos ila CONTRATANTE são realizados em confonnidade com a Lei n' 8.666''1 993 e
conforme dispoMbilidadc de recuse-sos fãmnceiros, pelo Departamellto de Contabilidade e Finanças
(DCF), mediante crédito banca-io, salvo:

Edital]T.a

E



7.4.1 0s pagamentos decorrentes de despesas cubos valores nào ultrapassem o limite de que trata
o iTiCiSO ll do art. 24, da Lei n' 8.666/1 993, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Úteis
contados da apresentação da nota ülscal/'fatia

7.5. O pagamento será efetuado pelo D(::F no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento dos materiais/'prestação dos serviços e, assun como, da entrega da nota fiscal/futura
dc\ridaR] ente ates fada, a quJal deverá

7.5. 1 . Ser emitida conlorTrie as previsões legais e regularientares vigentes, em 2 (duas) vias ou
mais, com inesnla razão social e número de inscrição no CTIPJ/MF informados para a
habilitação e ofereciiiiento da proposta de pl-egos, bem como deverá conter todos os'dados
llecessà-ios à perfeita compreeíbão do documento.

7.5.2. Conter registro da data de sua apresentação,/recebimento e do servidor t-esponsável por
este em todas as suas vias, assim como, em mecmiismo complementar de legistro, como livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver

'f.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Adminishação, o valor devido deverá ser acrescido de atualização finmiceira, e sua apuração se fmá
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamemo, em que os .juros de mora serão
calculados à uxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6'zo (seis por cento) ao mlo, mediante aplicação
(hs seguintes founulas:

1-(TX' lori)

365

EM - l x N x VP, onde
l Índice de attnlização linanceim

TX Percentual da taxa de juros de mora anual

EM - Encargos moratórios;

N - Ntnnero de dias entre a data prevista pa-a o pagamento e a do efetivo pagamento;

'çT = Valor da parcela em atraso.

7.6.1 . Na hipótese de pagamento dejuros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem
ser instruídos com as justiflcativm e mot:avos, e ser SUtpH6tidos à apreciação da autohdade
superior competente, que adotará as pro\;idêllcias pm-a verificar se é ou não caso de apwaçào de
responsabilidade, identificação dos envolvidos e Imputação de ónus a quem deu causa

7.7. Será coiwiderado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem banca'ia
(OB) para pagamento

7 8. C) pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor cotnpetente,
devidamente identiülcado, in nota fiscal apresentada e depois de veriHcada a regulaidade fiscal do
prestador dos serviços

7.9. Quwido do pagamento, será efetuada a retenção tribuM-ia, elos tenros da legislação aplicável.

7.9.1 . Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o
disposto lu Lei Comp]ementar n' 1 1 6, de 2003, e legislação ínumcipal aplicáv el.

f.9.2. A CÇ]NT.RAT.A.DA regu]alnente optante pe]o Simples ]Vacional, nos ternos da Lei
Complemerltm- n' 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
canil-ibuições abrmlgidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicioíndo à
apresentação de como-ovação por meio de documento oficial de que faz jus ao traümento
tiíbutà-io t'avorecido previsto im rehrida Lei Complementar
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7.1 0. A Adniinisn'ação deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e,/ou
indenizações devidas por parte da CONTJiATADA

7.] 0. 1 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONT]RAT.\l)A será precedido
de processo administrativo cm que será garantido o contraditório e a ampla def'esü, com os
recursos e meios que lhes são inerentes

T. ll . E vedado a CONTRAT.àDA tinnsferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato

7.1 2. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação üimnceira que Ihe tiver sido imposta em decorréncia de hladirnplência contratual

7.1 3 No interesse da A(]ministraçào poderá ocorrer a antecipação de pagantento, sendo este em duas
hipóteses

1 3. 1 Por meio de colTespondência com a antecipação da execução da obrigação. propiciando
descontos para a CONTRAT.\DA (artigo 40, XIV, 'd'). Calculado à tma de 0,5% (nteio por
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fóllnula:

i-(TXll QQ)

365

D x VP. onde

l = lildice de atualização ütnancüira

TX eno.ial da taxa de desconto

D - Desconto por antecipação;

Número de dias enü-e a data prevish para o pagamento e a do efetivo pagamento antecipados

vP - Valor da pmcela a ser antecipada

N

7. 1 3.2.Nas contratações internacionais:
acordada entre as partes;

onde poderá prevalecer disposição especial a ser

CLÁUSULA 01TA3rA DO RE.AJUS'l:EIÍliE'\rlSAO DE PjiEÇOS
8. 1 . Os preços são t'kos e healuntáveis, excito nos casos previstos no Decreto n' 7.892.'13

8. 1 . 1 . Os preços registrados poderão ser l-evistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no ntercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou hein registrados, cabendo ao
Órgão gerenciadar promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições
contidas íu alínea "d" do hlciso 1[ do capuz 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 fonlecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado

CLAU$t,LANONA FISCAL]ZAÇAOEACOAIPA] :!-qTO

9. 1 . A CC)NTRAT.\NTE designará um fiscal para acompanha- e controlar a execução do cano'ato, a
qual será realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos regramentos legais da Lei n'
8.666/93
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CLÁtTsuLA oÉcmlA - s.inçõES
l [l. ] . O ]icitante./fornecedor que, convocado denso do prazo de validade de sua proposta, l-üo assinar a
Ata de Regisll-o de Preços, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresenta'
documentação falsa, ensda- o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta/lance,
fàll)ar ou fraudar na execução da Ata/Cona-ato, comportar-se de modo inidâneo, fizer declaração f'alba
ou cometer ü'pude fiscal, garultido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de cona'atar
caiu a União e será descredenciado do SIC.l\.F, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prquizo das
sanções pre\ iscas neste Edital e na Ata de Regisb-o de Preços e das demais dominações legais

] 0.2. Pela inexecução total ou parcial do canil-ato a A(hninisb-ação poderá, garantida a prévia def'esa
aplica' à CQNTRAT.anDA as sanções previstas no item ] 8 do Edital do Pregão n.'344/2017 desta
tnlstituição: com seus ilmexos

CLAUSULA])ÉCIMA PRIBlIEljiA- D.4 .\LTERAÇÃO E RESCISÃO
1 1 . 1 . A alteração deste cona-ato podem-á ocorrer em consonância com o art. 1 2 do Decreto rl' 7.892/1 3

[ 1.] .] . Os contratos decon-entes do Sistema de Registro
observado o disposto no aít. 65 da Lei n.' 8.666/93;

de Preços poderão ser alterados

1 1 . 1 .2. Em caso de alteração cona-atual
ser assitmdo pelas paí-l-es:

o mesmo será fomtalizado por meio de ternto aditivo, a

1 1. 1 .3. Alas que não caracterizem alteração de cona'ato poderão ser ]egistrados por simples
apostilamento, dispensando a celebração de adilm1lento

1 1 .2. A l-escisão deste cona'ato poderá ser

1 1.2. 1 . Detemimada por ato unilateral e escrito da CC)NTRATANTE, nos casos enwnerados
nos incisos l a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666.'93, notificando-se a CC)NTRAT.\DA com
antecedência mínima de 30 ftrinta) dias;

1 ] .2.2. l\migável, por acordo entre as partes, reduzido a tento, desde que haja conveniência
pa'a a CONTJiAT.A.NTE;

] ] .2.3 . ] udicial, nos tempos da legislação vigente sobre a matéria

1 1.2.4. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRAT.Ó-NTE, nos casos enumerados
nos artigos 1 9,20 e 2] do DecieLo n' 7 .892/13

i1.3. A CONTR.AT.óLDA recomece os direitos da COlqTRATNlfJTE em caso de rescisão
administrativa pre\;isca no ait. 77 da Lei n' 8.666, de 1 993. O tenho 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 entoadas e ainda dex,idos;

] 1 .3.3. Indenizações e multas

CLAUStJLA DE(:IRIA SEGUINDO- DAS DISPOSIÇOES GERAIS
] 2.1 . E \;fadado e6etuar acréscimos nos quantitativos fixados pela aH de registo de preços que deu
causa e motivação a este termo de contrato, inchnive o acréscimo de que trata o # l2 do art. 65 da Lei
n9 8Lei nc 8.666/93.

l o..2. As questões e os litígios oriundos do presente cona-ato e não dirimidos conseinualmente serão
resolvidos im Subseçào Judiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa Catarnla) - Justiça
Federa le
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1 2.3. Integra este Tenho de Contrato o Anexo 1, contemplado na página no IO
produtos/materiais e quantitati\;os adquiridos pela CONTRATADA.

que demllu a lista dos

] 2.4. 'A publicação resumida do instrLunenLo de contrato ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial:
que é condição indispensável pa-a sua eficácia, será providenciada pela .Adminisüação

E, por estarem assim justas e acordadas. l:innam as partes o presente instrumento em três \ ias de igual
teor e fomta, na presença das testemunhas abaixo.

Florianópolis, 21 de agosto de 201 8
RoÜ'%o &

4.,..L ,L Vü%:'w"
Rodrigo Valverde da Silvo

CPF:005.293.4D9-84
Gustavo Tonel passam
CP}': 01 8.375.730-00

Santfaglme: IWaria
076.191.429-32

Nome: M.
oZ



z\Nexo l DO TERMO DE CONTJiATO n.':P3 QOt 6 Processo N.' 23080.038522/2017-93
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Grupo/Item DescHção
Unid.

Medida Qtde.
Valor

Unitário
®$)

Valor
Total
(R$)

 
20680 - C./3iDE]]iA ESC]UTÕ}UO GIRATÕ]UA

Especificações completas do item constam no
AlIeNa ll do Edital

C,aiDEIRÀ ESC]UTDR10 G]]iATÕR]A  
01 500.99 500.99

Total (RS) 500,99



SERVIÇOPÚBLICOFEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-REITORIA DEADMINI'STRAÇÃO
Departamento de Projetos, Contratos e Convênlos - DPC

Campus Universitário Reitor Jogo Davíd Ferreiro Lama - Trindade
CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC

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

!'

PORTARIANQ 353/CCF/2018 DE 21 de Agosto de 2018

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

R ES OL'VE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - - Processo ng 23080.038522/201 7-93 - Contrato ne 00353/2018.

LEILABEATRIZ HERSING COSTA
Administrador, CPF 78603889953
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS / CCA(CCA)

MILTON BECK -
Administrador De Edifícios, CPF 21 604290900
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS / CCA(CCA)

Utisses Irai Ziliü
Diretor Departamento de Projetos

Contratose Convénios
DPC/PROAD

Portaria 1005/2016/GR


