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TERMO nE CONTRATO QUZ CELEBRAM ENTRE sl A
UN]'\rERSID.ADE FEDERAL DE SANTA CÀTAR]NA E A
ENIPRESA SERRA MOBILE INDUST]UA H COMERCIO
LTDA-EPP.

A Universidade cedera! de Santa Catar'ina(UFSC), autarquia educacional coada
h4inistério da Educação (MEC) pela Lcí n.' 3.849, de 18/12/1 960, inscrita no CNPJ
83.899.526/000 1-82, com sede no Campus Universitário, BaiiTO Trindade, nesta Capit;
pelo Pró-Reitor de Administração, Jair Napoleào Filho, CPF 11.' 342.374.379
denominada CONTRATANTE e a Empresa SERRA n'MOBILE INDUSTRIA E
LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n.' 07.875.146/0001-20, com sede na Rua Nelson Di]
n' 77, Caxias do Su]/RS, CEP 09.507-445, domvantc denominada CONTRATEI
representada pela Sr. Gustavo Tonel Bassani, CPF n.' 018.375.730-00, firmam o presel
cona'ato, de acordo com a Processo n.' 23080.038522/20] 7-93 e Solicitação Digital
com sujeição às ]larni emanadas da Lei n.' 8.666/93 e suas altciações pogeriores, Lei
suas alterações posteriores, Lei n.' 9.784/99 e suas alterações, Deck-eto n.' 5.450/05 e
Decreto n.' 7.892/13 e suas alterações, c às disposições estabelecidas no Edital
344/2017 e nas complemenrações a ele integradas, aos termos da proposta vence
seguintes cláwulas e condições:

integrada 8n
sob o n.'

l,representada
9, dota't'ante
CO$ÍER€10

jas de Oliveira,
iA, neste ato
te TERMO de
i" 22695/2018,
n']0.520/02 e

tuas alterações,
le Pregão n.'
ora e sob as

CI.ÀU$ULA PRIMElltA - OB.FETO

1 .1 . Este contrato tem como objeto a aquisição de mobiliário corporativo para atenjler a todas as
unidades da Universidade Federal de Santa Catarina -- UFSC e Campa vinculajlos, cantai'me
quantidades, valores unitários e totais c exigência esübelecidas neste instrumento, colljonne ANEXO
l

1.2. Este Termo de Conbato vincula-sc ao Edital do Pregão identificado no prcâlnbul
vencedora, independentemente de transcrição.

e à proposta

CLAUSULASEGUNDA DGLOCÃLEDQPRAZODEENTltEGÂDO
2. ] . Os mobiliários deverão sei entregues e instalados nos seguinte*s locais

2. 1 . 1 . Universidade Federal de Santa Catarina, no Campus Univwsitário Jogo bavid Ferreiro
Limo. Bairro Trindade, eln FloHanópolis/SC, CEP 88040-900, ou em outro locdll definido ila
solicitação de fhmecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feim dm 0$h00 às 1 2hC)0
e das 14hüO àsi7hOõ.
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2. 1 .2. Campus de Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina. localizado na
Rodovia Govei-nados' Jorgc Lac'cada, n' 320] - Kin 35,4, Bairro JarditTt das Avcnkdas.
haranguá/SC, CEP 889061-072, em horário comercia], de segw]da a sexta-feira das 08]l00 às
i2h00 e das 14hQQ às }7h00.

2. ] .3. Campus de Blumenau da IJniversidade Federal de Santa CataHna, localizado na Rua
Jogo Pessoa, 2750, Bairro Velha, Btumenau/SC, CEP 89036-256, em horário coibcrcial, de
segunc[a a sexta-feira das 08h00 às 1 2h00 e das ] 4h00 às 1 7h00.

2.1 .4. Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catar'ha, localizado na
Rodovia Ulysses Gaboardi, Km 3, Caixa Postal 101 , CEP 89520-000, em horário comercial. de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 1 4hOQ às 1 7h00.

2. 1 .5. Campus de JoinHlle da Universidade Fede'al dc Santa Catarina, localiza(Jo na Rua Dr
Jogo Colin, 2700, Rali-ro Salto Antõnio, Joinville./SC, CEP 892 1 8-035, em lloiárja comem-cial.
de segunda a sexta-feira du 08h00 às 1 2h00 e das 141100 às 1 7h00

2.2. A Contratada deverá entrar em çontata com o responsável }lelo recebimeni
solicitação dc fornwimcnlo para programar a entrega

iildiçado ila

2.3. O prazo pata entrega dos itens que compõem o objcto desta licitação é de 3i
contados do recebimento da solicitação pelo fornecedor.

(trinta) dias

2.4. O cncaminhanlento da solicitação de famecimcnto poderá ser efetuado medimt& o envio, pela
Adminisüação, de conespondência eletrâníca (e-mail) ao canejo elehõnico da Contraía(h constante
do Sistema de Cadastramento UniHcado de Fornecedores - SIC.4.F ou na Ata de Registro de
Preços assinada pela Contratada. A confirmação do envio da solicitação será afêdda mediante o
recebimento de relatório de confirmação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo sistema
administrador dc e-maias da UFSC, independente!-neste do envio dc cona:armação dle leitua e,/ou
recebimento por pu'te da Contratada.

2.5, Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento deverão sa' encaminhaklos, via ofício,
para os endereços eletr6llicos saa.dcom(@conLatQ:!4$Q:j2t, gçç(ZâçQ!!!!1lç!:]48ç:t?r e

secretaria.ctc(@contato.uÍbçbbb sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a (]ue se repele o
pedido

CLÁUSULATERCEIRA-DAVIGÊNCIA
3.1. O prazo dc vigência do contrato será dc ]2 (doze) meses, a partir da dau dd assinatura do
instrumento, nos tempos do alugo 57 da Lel n" g.666/93, sem possibilidade d

3. 1 . ] . ,q.s obrigações pertinentes à garantia contratual do obj-

prazo de vigência próprio e desvinculado do
de penalidades em cuo de descumpl
expirada a vigência contratual

sexta, íêm
aplicação
depois de

CI.AUSULA QUART
Acompanhar e fisw.lizal' a execuçã.
bens fornecidos, atestar nas notas
aceite

4.1 testes nos
.o € o seu

4.2. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e conta-duais
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4.3

4.4
4.5

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada. pertinlbtes ao abeto,
para a fiel execução do avançado

Inft)m)ar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do oÜjeto.
Atender, com I'ilação aos produtos quíETlícos controlados, caso constcnl neste Tcqibo, na íntcgra o
disposto na Lei l0.357/2001 , no Decreto n' 3.665/2000, no Decreto n' 4.2ó2/200ã, na Partalia n'
1 .274/2003, e demais normativas vigentes

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Fomecet à Contratante a quantidade dos produtos/materiais discriminada
Autorização de Fomecimento, no J)razo estabelecido 110 item 2.3 do presente Temia de

5.2. Corrigir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Contratante e/ou a terceiros.

5.3. Atender prontamente às exigências da Contratante illerentes ao Dueto do fQHecimi

5.4. Manter, dwmte a execução do fomecimcnto contratado, as mesmas condições da h

5.5. Colocar à disposição da Contratante todos os meias necessários para comprovaçd
dos materiais, pel'mitindo a verificação de sua coilfümudade con\ as especificações
bÍut&l.

na respectiva
:otlhato.

.bilitação

da qualidade
exigências do

5.6. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prcW)stop causarem ao património da
Contratante c/ou a tcrccirus, dcconcntcs de anão ou omissão culposo ou dolosa, plocedcndo
imediatamente aos reparos ou indemnizações cabíveis e assumindo o ânus referente

5.7. Conlunicm à Contrata:ante, no prazo ntáximo de 48 horas que mltecede a data ba entrega, us
]llotivos que impossibilitam o cumpi'iíncnta do prazo pre'ç'isto, com a devida compl'ovaç+ío.

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, cncargíls trabalhistas, previdcn(diários, fiscais,
comerciais, tariÍbs, ü'eles. seguros, deslocamento de pessoal, prestação de quantia e quaisquer outra
que incidam ou vcnhanl a incidir na execução do contento.

5.9. Não transferir a terceiros, por qualquer $oíma, nem mesmo parcialmente,
assumidas, riem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

5.1 0. Responsabilizar-se para que os bens sejam. preferencialmente, acondicionados dnl embalagem
hldividual adequada, com Q menor volume possível, que utilize mateHais reciclál,eÚ, de turma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e Q annazenamenLO.

5. 1 1 . Responsabilizar-se pelo transporte, acot)dicionamento e entrega, inclusa'ç'e descai:bgamenta dos
materiais

5.]2. ConUibuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cl
dii'ctrizes c critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art 225 di
Federal/'1988, e em confomlidade com o aJt. 3' da Lei n.' 8.666/1993 e cüm o art.
Normativa n' O1/201 0. da SLTI/'MPOG;
5.]3. Asscgural-sc de quc os bens não contenham substâncias perigosas enl conccntri
recomendada lla diretiva RoHS (Restiictiotl of Certaiil llazardous Substmces), tais b
(Hg}, cJaui)lbo {Pb), cromo hcxavalentc (Cr(''rl», cádmio (Cd), biüenil-policromados
difenil-policromados {PBDEs).
5.14. Responsabiliza'-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local
comprometer-se pela dcstinação correu dos mesmos.

5.15. Quando da utilização de adesivos, que estes sejam à base de PVA e, quando nãl
baixa emissão de $urtuaideídos.

5.16. Quando da utilização de revestimentos cm PVC ou laminados dc borda, sej
adesivos de cantata à base de solventes não-agressivos

nprimeilto de
Constituição
da Instrução

ção acima da
mo merctllno

PBBs), éteres

le entrega e

possível, de

.m udiizados
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5.] 7. Fomecer produto com os principais componentes identiülcados uin a uln para facilitar futuras
reciclagens;
5.18. Tdcntítlcar as partes do produto que contenham plásticos, segundo a NBI
Embalagens c acondicionamento plásticos recicláveis - Identificação c simbologia;
5.] 9. 1nfümlai os corantes adicionados ao produto quando da utilização de tecidos pí
das cadeira, vedada a utilização dos corantes abaixo listados:

13230/2008

a íhbricação

Estrutura númer'$ eJ. {(#Zor
Jndãroulndiçelntern cíonaide

Cormtes)
C.T. 61 505
C.1. 62 500
C.1. 63 3Ü5

Corante CAS (c%fmlcad.4ósfmch
Sen.üe)

C.T

C.T
c.!
c.l
c.l
c.l
c.l
c,l

C.T
c.l
c.l
c.l
c.í
c.}
c,l
c.l
c.l
c.l

l)isperse Blue 3

Dispcrse Blue 7
Dispçrse Blue 26

Dispense Blue 35
l)isperse Blue }02

Dispense Blue i06

Dispel'se ]31ue 124
l)isperse Brown }

Disperse Otan)gc l
Dis})ersc Omllgc 3
Disf)çfse Orangc 37

Disperso Orange 76
DispeJ-se Red l
Disperso Red } !
Dispense Red 17

Dispelsç Yelíon l
l)isPa'sc Yellow 9

Dispense YeiJoa: 39
Disperso Yel] ow 49

247545«8
3 1 7946-9

12222-75-2

12222-97-8
12223-01-?
61951-51-7

23355-64-8

2581-69-3
73Q«0-5

C.Í. ! } Q80

C.1. 1 } 132
c.1.11 110
C.1. 62 01 5
C.Í.11 2iQ
C.1, !0 345
C,l. 10 375

2872-52-8

287248-2
3}79-89-3
1 } 9-:} 5-3
6373-73-5

5.20. Quando da utilização
corantes azóicos que possam

de tecidos para a fabricação d cadeiras, irão devem
se decompor ein alguma das seguintes amenas aromáticas:

,4.mina

3 ,3 ' -dtmeti 1-4,4 ' -
d{ aminodifen{ Imetan o

ser utilizados

cód

{838-88-0)

p-crcsidiila
4,4'-oxidianilina
4,4'-tiodianilina
o«tclluidina

2,4-diaminotalueno
2,4,5-trimetílaniiina
4-anlinü übcnzçno

(120-71-8)
(101-80-4)
(139-5 -1)
05-53-4)
(95-80-7)
(137-17-7)
(60-09-3)
(90-04-0)
(95-68-1)
(87-62-7)

o-mlisidina

2,4-xilidina
2,6-xilidina

4

,&mína cód

4-aminodif'enilo (92-67-] )

Benzidina (92-87-5)
4-clara-o-toiuidina (95-69-2)
2-naüi3amina P1-59-8)
0-aini130azotoiuçno (97-53-3)
2-andino-.4-nitrotolueno (99-55-8)
p-cloroanilina (10647-8)
2.4..diamina iso] 1615-05-4)
4,4 ' -diaminodiíenihnetana (JO1-77-9)
3.3'-dicloiobenzidina (91 -94-1 )
3 .3 ' -dimetoxib enzidina (119-90-4)
3 ,3 ' - dimetilhellzidina (1 ] 9-93-7)



5.21 . A licitante vencedora deverá entregar junto com as cadeiras giratórias o Manual do Usuáho. no
qual conste a classificação das cadeiras giratórias, as {nstiuções pu'a uso/rejlulagcm e as
recomendações de segurança cabiveis, tudo de acordo com o item 4.4. 1 da NBR 13.942 de dezembro
de 2Q06.

CLAUSUL\ SEXTA - Galã.\NTIA

6. 1 . O prazo de garantia illínima será de

6.] . 1. !!ÊlEÍEâ)i.3Z:i..!!: 60 (meses) meses ou a fornecida pelo fhbHca
maior. Não ha'' ;endo indicação expressa, será considerado como tal.

te, a que lor

6. 1.2. eses) meses ou a fornecida pelo fabHcante, a
que for maior. Não ha'uendü indicação expressa, será considerado como t41

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.] dçs
Referência, consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previ
8.078/1 990 e suas posteriores alterações Código de Defesa do Consuntidor,
cricargos previstos à Contratada no Edita! c seus Anexos.

6.3. O aceite/aprovação dois) produto(s)/material(is) pelo órgão licitante
responsabilidade civil do fomecedor por vícios de quantidade ou qualidade do
ou disparidades com u especificações estabelecidas, veriâlcadas, posteriorment-
sc a UFSC as t'aculdadcs previstas no art. 1 8 da Lei n' 8.078/1990.
6.4. Caso, por qudqucr iai.zão, não possa scr ptoccssado o recebimento defínitiv(
da entrega, o objeto licitada será recebido provisoriamente para posterior- veriüd
conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e
documento ãscal.

6.5. O produto/material que for entregue tara das condições estipuladas no E
aceito, devendo ser substiMído no prazo de até 5 (cinco) dias (úteis), sendo o ânl
da substituição de responsabilidade da Contratada.

:e Temia de
tas na Lei n'
:m como dos

iào exclui a
s) produto(s)
, garantindo-

110 tnome:Eito

ação de sua

lo respectivo

ital não será
:s deçoneílte

CI.ÁUSÜLA SÉTIN.IA - DO PAGAMENTO

7. 1 . O valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo objeto do presente contrato é
{quatro mil, quinhentos e oito reais e noventa e un) centavos).

7.2. A CONTRATANTE realizará o pagamento em conformidade com as condiçõe:
E(utal .

7.3. Os recusas ncccssáHos aü atendimento das despesas do presente contmto cortei
orçamento Geral da CONTRAT.ANTE, no ]'rograma dc TrabâJhct ]2364208020RK
1 08366; Na(urcza dc Despesa 44905242; c Fonte 8250262460

7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados cm confomiidadc com a Lei n'
collfonnc disponibilidade de rcclu'sos financeiros, pelo Deparramçnto de COHtabilidâi
(DCF), mcdimltc crédito banca'io, salvo:

R$ 4.508,91

preustas no

to à conta do
!042; PTRES

8.666/1993 e
.e e Finanças
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7.4. 10s pagamentos decai'rentes dc despesas cuy os valores não ulttapasseln o li
o inciso ll do art. 24, da Lei n' 8.666/1993, serão efetuados no prazo de até 5 (c]
contados da aprcscníação da nota fiscal/fatia.

:te de quetrata
Eco) dia.s úteis,

O pagmlcnto será efetuado pelo DCF no prazo máximo de 30(trinta) di
iecebimcnto dos materiais/pi'estação dos serviços e, assim colho, da cnn'ega da n
devidamente atestada, a qual deverá:

-ta fiscal/Éatma

7.5. 1 . Ser emitida conforme M previsões legais e regüamcntarcs vigentes, eí-n ]
mais, com mesma razão social c nünluo de inscrição no CNPJ/MF infoi
habilitação c oferecimento da proposta dc preços, bem como deverá conter
necessários à perfeita compreensão do documento.

(duas) vias ou
lados paria a

idos os dados

7.5.2. Conter registro da data de sua apresentação/recebimento c do servidor r
este cm todas as salas vias, assim como, cm mecanismo cotnplementar dc t'cais
protocolo dc ]ecebimcnto, a\-iso de recebimento ou ouü-o, quando hou't-cr

7.6. Quando da ocos'ência dc c\cntuais acasos dc pagamento provocados cxclu
Administi'anão, o valor devido de'ç'crá ser acrescido de atualização financeira, e sua a
desde a data dc scu vencimento até a data do cHeti'ç'o pagamento, cm que os juros
calculados à taxa de 0.5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, me
das seguintes üormulas:

:sponsáve] por
ro, como íiwo

ivamente pela
duração se fmá
[e mora serão

laJlte aplicação

]

365

EM = T x N x VP, onde

[ = Índice de atua]ização financeira

TX Percentual da taxa de juros de ]nora anual

EM = Encargos nlonatórios;

N - Número de dias ente'e a data prevista para o pagamento e a do efêtivo pagã

VP = Valor da parcela em aü-aso.

tento

7.6. 1 . Na hipótese dc pagaulento de juros de illoi'a e dcnlais encargcls por atraso,
ser insü'uídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação
superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso
responsabilidade, identificação dos envolx idos e imputação dc ânus a quctll deu c

Is autos devem
d& autoridade
e apuração de
nsa.

7.7. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
(OB) para pagmnento.

7.8. O pagamento somem e será autorizado depois de ef'etuado o "ateste" pelo servid.
devidamente identificado, ila nota fiscal apresentada e depois de veriHcada a regulará
prestador dos sewiços.

'dem bancária

r competente,
tde fiscal do

7.9 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária, nos termos da legislação #pltcável.

7.9. 1. Quinta aa Imposto sobre Servi«is de Qualquer Natureza (ÍSSQN), sed observado o
disposto na Lei Complementar n' 1 16, de 2003, e legislação municipal aplicável.

7.9.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos teimas da Lei
Complementa n' 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto ads impostas e
conüibuiçõcs abrangidos por aquele regiTile. No entanto, o pagal13ento ficará condicionado à
apl'esentação de coinprovaçào par Ideia de documento oficial de que fhz jus bo tratamento
tributário f'avos-ecído previsto na rcfeiida Lei Complementa.
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7.10. A Adminisnação deduzlrá do montante a ser pago os valores coiTespondentes às multas e/ou
indenizações devidas par parte da CONTR.A,TADA.

7.10.1. O desconta dc qudqucr valor no pagamento de\;ido a CONTRATADA será precedido
de processa administrativo cm quc será garantido o contraditório c a ampla defesa, cona as
recursos e tneios quc lhes sào inerentes.

7. 1 ] . E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorren&s do contrato.

7.12. Netüum pagaincnto será eâetuado ao fornecetior enquanto csti'ç'er pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que Ihe tiver sido imposta cm decorrência de inadimplêpdia contratual

7.13.No interesse da Administração podciú ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este cm duas
hipóteses:

7.13. ] . Por meio de correspondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando
descontos para a CONTRATADA (artigo 40, XIV, 'd'). Calculado à taxa de 0l5% (meio por
cento) ao mês, ou 6% {seis por cento) ao ana, mediante aplicação da seguinte fónbula:

1-('1'x/100

365

D = 1 x N x VP, onde

[ = Índice dc ama]ização f]nmceira

TX = PercenMa] da taxa de desconto

D = Desconto por antecipação;

Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP - Valor da parcela a ser antecipada.

N iLecipado;

7.13.2.Nas contratações
acordada entre as pal'tes;

internacionais, onde poderá prevalecer disposição Especial a sei

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE/REVISÃO DE PREÇOS
os preços são ülxos e irreajmiáveis, excito nos casos previstos no Decreto n' 7.892/l3:

B.l .l . Os preços i'egzsu-ados poderão scr revistos em decorrência de evenMal reduçlão dos preços
praticados no mercado ou de fato que eles'e o custo dos serviços üu bens I'egistrad$s, cabendo ao
órgão gcrenciador promover as negociações junto aos fomecedorcs, observadas is disposições
contidas na alínea "d" do incisa ít do capuz do art. 65 da Lei n" 8.666/93;

8.1.2. Quando o preço registrado torna-se superior ao preço praticado no mercado por n\otivo
superveniente, o órgão gerenciadol convocará os fornecedores para rxegociarem b redução dos
preços aos x'alorcs praticados pelo mci'Gado.

8.]

CLÁUSIJl-A NONA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
9. 1 - A CONTRATANTE designará um fiscal para aconlpalúar e controlar a execução bo contrato. a
qual sela realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aas regramentos legais da Lei n'
X hhh/y4
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CI.ÁUSULA DÉCIMA - SANçõES

1 0, 1 . O licitanle/fornecedor que, convocado denso do prazo de validade de sua propost
Ata de Registra de Preços, deixar de entregar docunlellução exigida neste E
docuillcntação falsa, cnseUar o retardame1lto da execução dc scu oUeto, nãü mantiver a
Êalhai ou fraudar na execução da Ata/Cona'ato. coinportm-se de modo inidâneo. ülzer
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará Impedido de ]icita]
com a União c será descrcdcnciado do SICAF, pelo prazo dc até 5 (cinco) anos, se
sanções previstas neste Edital c na Ata de Resisti'o de Preços e das demais coininaçõcs l

l0.2. Pela incxecuçã{) total ou parcial do çontmto a Administração podciá, garantida a
aplicar à CONTRATADA as sanções prc'\'istus no item ] 8 do Edital do Pregão H.a
instituição, com seus Anexos.

nao a$smar a
:al, apresenmr
proposta'lance,
rlm'ação falsa
e de contratar

plqtlízo das
;gus.

prévia defesa,
14/2Q17 desta

CLÁUSUI.A DECTM'A PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO E RESCTSÃi

A alteração deste conüato poderá agarrei em consonância com o art. 1 2 do l)ecret& n' 7.892/1 3:

] l.l. l. Os contratos decorrentes do Si.stema de Registro de Preços poderão $er altaados.
observado o disposto no art. 65 da Lei n.' 8.666/93;

] 1 . 1 .2. Em caso de alteração contratual, o mesmo será 6ornlalizado por meio de t(Imto aditivo. a
ser assinado pelas partes;

} ] . 1 .3. Aios que não camcterizem alteração de contrato poderão ser registradds por simples
apostilamento, dispensando a celebração de aditamento.

11.2 A rescisão deste contrato poderá ser:

] 1 .2.1 . Detemlinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE. nos cas
nos incisos l a Xll do amigo 78 da Lei n' 8.666/93. nota:üicaildo-se a CONTA
antecedência mínima de 30 (ü'inca) dias;

Is enumerados
.FADA co!

1 1.2.2. Amiga'ç'el, por acorda entre as partes, reduzido a tempo. desde que haja conveniência
paraaCONTRATANTE;

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

] ] .2.4. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos; enumerados
tIOs amigos i9,20 e 21 do Deck'çto n' 7.892/13.

]1.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTliATANTE em caso de rescisão
adminisüativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1 993. O temia de rescisão, sempi'd que possível,
será precedido:

1 ] .3. 1 . Balanço dos eventos conüattiais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1 1 .3.2. Relação dos pagalncntos já efemados e ainda devidos;

1 1 .3.3. 1ndenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS D]SPOS]ÇÕES GER,US
]2.1. Ê vedado efetuar acréscimos nos quantitati\os fixados pela ata de registro de preços que deu
causa e motivação a este tellno de contrato, inclusive o acréscimo de que bata o g 11 do blt. 65 da Lei
ng 8Le{ n' 8.66fi/93.

1 2.2. As questões e os litígios oriundos do prwente cannato e não dirilnidos consensu4lmente serão
I'esolvidos na Subseção Judiciária de Florianópolis (Seção Judiciária de Santa Catürba) - Justiça
F'ederale â
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12.3. Integra este Termo de Contrato o Anexo 1, contemplado na página n' 10, que detalha a lista dos
produtos/materiais e quantitativos adquiridos pela CONTRATAM)A

1 2.4. A publicação resumida do instiurricnto dc cona-ato ou de seus aditamento\s na Injprensa Oficial,
que é condição indispei\sáv-el para sua eficácia, será providenciado pela Administração. ]' ' ' '' -''

E, por estarem assim justas e acordadas, ãnmanl as partes o presente instrumento em J'ils vias de igual
teor c forma, na presença das testemunhas abaixo. ' I' ''' '' '''

Floriam)ópolis, 1 7 de abril de 2018

79«9
'ãustavo Totlet Base;ili

CPF: O } 8.375.730-01

T: lhas

V

CPF:
Nome: ;iZ.;:i;BZ2S''71;i;;fZ.J
CPF: a2-313',7g?+ ':ÍZ..



ANExo l no T.ERMO DE CONTRATO N '-.!$$/k&18PRocESso N." 23080.0+8522/2017-93

Gw""'.m DescHÇão
üHid.

Niedida Qtde.
Va

WFValor

0Q29 20680 - CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA

Especificações completa do item constalu no
A.nexoiído Edital.

CADELITA ESC]UTÕR10 GmATÓRIA l

UN 09

  
4.508,91

Total {RS)    
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-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 Ng 185/CCF/2018 DE 17 de Abril de 2018

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

R E S OLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - - Processo ne 23080.038522/201 7-93 - Contrato ng 001 85/201 8.

IZABELNAZARÉCAMPOS
Assistente Em Administração, CPF 671 77735968
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS/ PRAE(PRAE)

MARCIO DONOVAN NASCIMENTOESILVA
Assistente Em Administração, CPF 483296061 04
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS / PRAZ(PRAZ)

NIDIA DEJESUS MORAES
Assistente Social. CPF 02.1 70.820.922
PRO-REITORIA DE ASSUN'rOS ESTUDANTIS / PRAZ(PRAZ)

PAULOFRANCISCOJUNIOR
Assistente Em Administração, CPF 1 7773720894
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS / PRAZ(PRAZ)

ÜÜ. J...: -Zgu
Ulisses traí Zilio

tor Departamento de Projetos
Contratose Convénios

DPC/PROAD
Portaria 1005/2016/GR


