
DlCi#ADO
Ruins/PROAD©'PC#SERVIÇOPÚBLICOFEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Administração - PROAS

Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC
Av. Desembargador Vitor Liina, n' 222, 8' andar, Prédio da Reitoria 2

Bairro Trindade -- Florianópolis/SC -- CEP 88.040-400
CNPJ/MF n' 83 .899.526/0001-82

Telefone:(48) 3721-4240/4236/4259

CONA

©
TERMO ADITIVO OI AO CONTRATO
335/2017 QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA E A EMPRESA BIBLIOTllLCA
SISTEMAS DO BRASIL LTDA.

doravante denominada CONTjiATANTE, e a empresa BIBLIOTlIECA SISTEMAS DO
BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n' 18.607.653/0001-07, sediado na Av. Dr. José de

i:tl.FIJ=lUH:llTTTl1l Íl::lH::lT:l\lX:l=J';=
alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, decorrente da Adesão ao
Pregão n' 003/2017 do Instituto Federal de Farroupilha, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA DOOBJETO

1.1. 0 presente Termo tem por objeto a redução no quantitativo do objeto (Item 1) e a prorrogação
do Contrato n' 335/2017.

CLAUSULASEGUNDA DAREDUÇÃO

2.1. De acordo com a Cláusula Décima Terceira do referido Contrato, fica reduzido o quantitativo
do Objeto (Item 1), reduzindo a quantidade de 09 (nove) para 02 (dois), conforme demonstrado nas
tabelas abaixo:

T - Antes da Redução

l



11 - Após a redução

2.2. Em virtude da redução, o valor total do Contrato passará de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete l.
mil e seiscentos reais) para RS 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) o que perfaz uma supressão il
de 77,77% no valor do Contrato em referência. U
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ITEIW DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Ult ida de  Unitário /calor total

 

Serviço de visita técnica especializada
para manutenção de equipamento
Antifurto para bibliotecas de diversas
marcas, visando identificação de
eventuais componentes danificados que
causam falsos alarmes, revisão elétrica:
mecânica e geral do equipamento,
limpeza, calibragem, al ustes do sistema,
testes de detecção e orientação aos
operadores. Deve estar incluso no valor
cla proposta, despesas com impostos,
taxas, fretes, seguros, deslocamento,

alimentação e estadia do técnico
responsável pela manutenção. Garantia
f.mínima de 3 meses.

Serviço 09 R$ 6.400,00

  Valor Total Anual R$ 57.600,00

ITEAT l)ESCRlçAO/ESPECIFICAÇÃO Unidade   [Jitit(trio
/alar total

 

Serviço de visita técnica especializada
para manutenção de equipamento
Antilurto para bibliotecas de diversas
marcas, visando identificação de
eventuais componentes daniHlcados que
causam falsos alarmes, revisão elétrica,
mecânica e geral do equipamento,
limpeza, calibragem, aj usTes do sistema,
testes de detecção e orientação aos
operadores. Deve estar incluso no valor
da proposta, despesas com impostos,
taxas, fretes, seguros, deslocamento,
alimentação e estadia do técnico
responsável pela manutenção. Garantia
Mínima de 3 meses.

Serviço 02 R$ 6.400,00 R$ 12.800,00

  Valor Total Anual R$ 12.800,00



CLAUSULATERCETRA DAPRORROGAÇÂO

3.1. Fica prorrogado o contrato em referência por 12 (doze) meses, a partir de 22/12/2018 até
22/12/2019.

CLAusuLAQUAKTA-novALOK

:.="«.iÊ""" mN e :'à-==.AnA «"'' ::E,:=':rl=.:;E:'f::J:.'T:=':;==

CLAUSULAQUINTA-DOSRECURSOS

5.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente contrato correrão à conta do
Orçamento Geral da CONTRATANTE através do Programa 12.364.2080.20RK.0042 e

Natureza 339039. ; Feres luõ.soo e iu8.s/i; Fonte 8]00000000, 8250262460, 8280153163;

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6 1 Ficam ratificadas e permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato inicial que não
foram atingidas. ''

E, por,estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e fonna, juntamente com duas testemumhas, para que seus jurídicos e legais efeitos.

Florianópolis, 27 de novembro de 20 1 8

ôlho

79-49

/

(Pró-reitor de Administração)
CPF: O 1 9.959. 1 59-80

(Representante legal da CONTRATADA)

TESTEMUNHAS:
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Nome:
CPF

GuilÜrbie Fortkmp da Sítvein
047.938.33S1 8

Nome:
CPF:qqa,.(ãg'Í.S58 -?c:.


