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TERA{O DE CONTRATO QtJX CELEBjiAAI ENTRE SI A
UN[VERSID.qDE ]iEDERAL DE S.!\]\WA CAT.CRINA E A
EATPRESA SEjiRA AIOBU,E INDUSTRIA E COA,IERCIO
LIDA EPP.

A Universidade Federal de Santa Catarina(UFSC), autarquia educacional criada e integrada ao
hc[inistério da Educação (}.IEC) peia Lei n.' 3.849, de 1 8/12/] 960, imcrita no CNPJ/h.W sob o n.'
83.899.526-'0001 -82, com sede no Campus Universitário, Baixo Trindade, nesta Capital, representada
pelo Pró-Reitor de Administração, cair Napoleão Filho, CPF n.' 342.374.379-49, doravante
denominada CONTRATANTE e a Empresa SEjiliA RIOBILE INDtTSTRIA E CONCIERCIO
LTI)A- EPP, inscrita no CNPJ n.' 07.875.146/0001-20, com sede na Rua Nelson limas de Oliveira.
n' 77, Cnxias do Sul/RS, CEP 09.507-445, doravmlte denominada CONTliAT.anDA. neste ato
represeíitada pelo Sr. Gmtavo Tonel Bastam, CPF n.' 01 8.37 5. 730-00, fimlam o presente TERMIo de
contrato, de acordo com o Processo n.' 23080.038522/2017-93 e So]icítação ])igital n' 73905/2018,
com sujeição às normas emanadas da Lei n.' 8.666/93 e suas alterações posteriores: Lei n' 1 0.520/02 e
suas alterações posteriores. Lei n.' 9.784/99 e suas alterações, Decreto n.' 5.450/05 e suas alterações,
Decreto n.' 7.892/13 c suas altemções, e ãs disposições estabelecidas no Edital do Pregão H.o
344/2017 e iws complementações a ele integradas, aos termos da proposta vencedora e sob as
seguintes cláusulas e condições:

CLAUStJLA P]UA{EljiA - OBJETO

1 .1 . Este contrato tem como objeto a aquisição de mobiliário coi'poi'atino para atendem' a todas as
unidades da tTnivei'cidade Federal de Santa Catarina -- UFSC e Campa vinculados, confomle
quantidades, valores unitários e totais e exigências estabelecidas neste irutrumento, confonne .aLNEXO
l

1.2. Este Teimo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e ã proposta
v encedora, independentemente de transcrição

CLAUStJLASEGUr\IDA DO LOC,!ÇL E DO PRJ\ZO DE E)!T:REGA D0 0B.FETO
2. 1 . Os mobiliários deverão ser entregues e instaladas nos segumtes locais

2. 1 . 1 Universidade Federal de Santa Catarina, no Caiupus Universitário Jogo David Ferreiro
Lama, Bairro Trindade, em Florianópolis/SC, CEP 88040-900, ou em ouh'o local definido im
solicitação de fornecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feia das 08h00 às 1 2hca0
e das14h00ãs17h00
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2. 1 .2. Campus de Arannnguá da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado na
Rodovia Governador Jorge Lacerda, n' 3201 - Km 35,4, Baixo Ja«dim das Avenidas,
Araranguâ'SC, CEP 88906-072, em horário comercial, de segunda a sexta-feira (hs 08h00 às
1 2h00 e dms 1 4hOO ãs 1 7h00

2. 1 .3. Campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Cahlina, localizado na Ruu
Jogo Pessoa, 2750, Baixo Velha, Bjumeílau/SC, CEP 89036-256, em horário comercial, de
segtulda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 1 4h00 às 1 7h00.

2. 1 .4. Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catmina, localizado na
Rodovia Ull'ases Gabomdi, Km 3, Caixa Postal 1 01 , CEP 89520-000, em hora-io contercial. de
seglJnda a sexta-feira das 08h00 ás 1 2h00 e das 14h00 às 1 7h00.

2. 1 .5. Campus de Joio\ ille da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado lm Rua Dr
Jogo Cotim, 2700, Baixo Salto Antõnio, Joinvilje/SC, CEP 8921 8-035, em llorário comercial
de segunda a sexta-feira das 08h00 ãs 121lOLI e das 14h00 às 1 7h00.

2.2 .A CoiltraLada deverá entra eTn contato com o respotuável pelo recebimento hldicado na
solicitação de fonlecimento para programar a entrega.

2.3. D pinzo para entrega dos itens que compõem o oUeto desta licitação é de 30 (trinta) dias
col'mudos do recebimento da solicitação pelo fornecedor.

2.4. O encaminhamento da solicitação de fornecimento poderá ser efetuado mediante o envio, pela
.Administmção, de correspondência eletrõnica (e-mail) ao correio eleüõnico da Cona'atada constante
do Sistema de Cadasti'cimento Unificado de Fornecedoivs - SIC.AF ou na Ata de Registro de
Paços assinada pela Contratada. A confimlação do envio da solicitação sela aderi(h mediante o
recebimento de relatório de cantil-mação de entrega, a ser automaticamente encaminludo pelo sistema
adminisb-odor de e-mails da UFSC, independentemente do envio de confinnação de leitwa e./ou
recebnnento por parte da Contratada.

2.5. Eventuais pedidos de pronogação de prazo de fornecimento deverão ser encaminhados, via ofício,
para os endereços eletrõnicos .ülÜJ:kçlJi!!tt{.ÇU.yjy?..Lti!!ÉI.L:l e ü.!iiliàÜ=y.LJIBlji.UÍlçJ3., sendo obrigatória a
mei.tçâo ao item e ao Pregão a que se refere o pedido

CLAUStJLATERCEl:RA-DA\AGENCIA
3.1. (:) prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do
irbtrumento, nos lenhos do artigo 57 da Lei no 8.666/93, sem possibilidade de pi'orrogação.

3. 1 .1 . As obrigações pertinentes à garantia contratual do obUeto, previstas na cláusula sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, permitindo eventual aplicação
de penalidades enl caso de descumprimento de algtuna de suas condições, mesmo depois de
expirado a vigência contratual.

CLAUSULAQUARTA OBRIGAÇOESDACONTRAT\N.IE
4. ] . Acompanhar e fiscaliza- a execução do fomlecimento cona'atado, bem como realizei- testes nos

bens fonlecidos, atesta- ims notas fiscais/futura a efetiva entrega do objeLo contraindo e o seu

4. 2. Aplicar à Clonhatada as sanções regulamentares e conbatuais

aceiteC
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4.3. Prestar as infomtações e os esclarecimentos solicihdos pela Contratada, pertinentes ao obyeto:
para a fiel execução do avançado.

4.4. ]nfonnar à Contratada, toda e qualquer m-egularidade constatada na execução do obHeto
4.5 Atender, com i-ilação aos produtos químicos comrolados, caso conlstem deste Tendo. na íntegra o

disposto na Lei 1 0.357./2001 , no Decreto n' 3.665/2000, no Decreto n' 4.262/2002, na Portaria n'
] .274,'20ü3, e deiítais normativas vigentes .

CLÁUSULA QtXNTA DAS OBRIGAÇÕESDA CONT]IATADA
5.1 . Fonaecer ã Contratmlte a quantidade dos produtos/materiais discriminada im respectiva
.Autorização de F'onlecimento, no prazo estabelecido no item 2.3 do pi-agente Teimo de Contrato.

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

5.3. Atender prontamente às exigências da Contratallte inerentes ao objeto do fomecimento

5.4. Manter, durante a execução do fornecimento cona-ando, as mesmas condições da Inbilitaçào.

5.5. Coloca- à disposição da Cona-atente todos os meios necessários para comprovação da qualidade
dos imateriais, pennitindo a v erincação de sua conformidade caIU as especificações e exigências do
Editall

5.6. Responder por qualquer prquízo que seus empregados ou propostos causarem ao património da
Cona-atanLe e.,'ou a terceiros, decon'entes de ação ou omissão ctdposa ou dolosa, procedendo
imediatanenLe aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o õntls referente.

5.7. Comuincu- à Cona'atente, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os
]notivos que impossibilitam o cumprimento do prazo prev isto, com a devida comprou ação.

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos b-ibutos, encargos ü-abalhistas, pre\;idenciál-ios, fiscais,
comerciais, tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer ouü'm
que incidaiu ou venlmm a hlcidir ila execução do contrato.

5.9. Não n'anslerir a terceiros, por qualquer fomta, nem mesmo pacia]mente, as obrigações
asstlmidas, nem subconu-atar (qualquer das prestações a que está obrigada.

5. 1 0. Responsabiliza-se para que os bens soam, preferencialmente, acondicioiudos em embalagem
individual adequada, caiu o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de foniia a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o annazenamento

5. 1 ] . Responsabilizar-se pelo tmnsporte, acondicionamento e entrega, inclusive descaíregalnento dos
materna.is

5.1 2. Contribtú- pa-a a promoção do desenvol\;lJ:mento Hliàcional sustenta\ el no cumprimento de
üreb-ins e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o aú. 225 da Constituição
Federal'1988, e en! conformidade com o at. 3' da Lei n.' 8.666/1993 e com o arl:. 6' da histrução
Nonnativa no 01./201 D, da SLTI/MPOGI
5.1 3. Assegurar-se de que os bens não contenham substâncias perigosas en] concentração acima da
recomendada na direüva RoHS (Resü-iction of Cei-hin Hazm-deus Substances), tais como mercúrio
(rlg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(Vq», cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres

difenil-policromados(PBDEs).
5.14. Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de enh-ega e
comprometer-se pela destmação correia dos mesTRas
5.] 5. Quando da utilização de adesivos, que estes sejam à base de PVA e, qumldo não possível, de
baixa emissão de formaldeídos

5.16. Quando da utilização de revestimentos em PVC ou lamiimdos de borda, sejam ulilimdos
adesis,os de cantata à base de solventes dão-agressivos.
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5. 1 7. Fornecer produto com os principais componentes identificados um a um para facilitar tiJturas
reciclagens;
5.18. Identifica- as partes do produto que conterjham plásticos, segundo a NBR 1323(1/2008
Elnbalageí-b e acondicionamento plásticos recicla\,'eis - Identificação e simbologia
5. 1 9. Informar os coraTltes adicioindos ao produto quando da utilização de tecidos para a t'abdicação
das caden-as, vedada a utilização dos corantes abaixo listados:

5.20. Quando da utilização de tecidos pam a f'abricação das cadeiras, não de\enl ser utilizados
corantes azóicos que possam se decompor em alguma das seguintes amibas aromáticas:

4

Amiga cód
3.3 ' -dimetil-4 .4 ' -
diaminodifenilmetalo (838-88-0)

p-cresiditm (120-71 -8 )
4. 4 ' -oxidiamlilm (101-80-4)
4. 4 ' -tiodimaillna (1 39-5-1 )
o-toluidha (95-53-4)
2.4-diaminotolueiao (95 80-1)
2,4 ,5 -trhneLilanijina 1137-1T-7)
4-aminoazobcnzeno (60-09-3)
o-anisidina (90-04-0)
2,4-xilidula (95-68-1)
2,6-xilidiím (87 62 T)

   

Amena cód

4-aminodifenilo ( 92-67 -1 )

Benzidina (92-87-5)
4-cloro-o-toluidina L95-69 2)
2-naftilamina (91-59-8)
0-aninoazotolueno (97-53-3)
2-anho-4-lúlrotolueno (99-55-8)
p-cloioani liam (106-47-8)
2,4-diaminoanisol (615-05-4)
4. 4 ' -diaminodiR11ilmetmlo (101 -77-9)
3.3 ' -diclorobenzidiim (91 -94-1 )
3.3 -dimetoxibenzidirla (119-90-4)
3,3 -dimetilbenzldina (1 1 9-93-7)

Corantes
Estro tara númei'o C.l. (Caiar

/ndaK on Índice lliternaciona! de
Corantes)

CAS (Ckefzlicar :4ós»ac
Serdce) N'

C.l. Dispense Blue 3 C.1. 6 1 505 2475-45-8

C.l. Dispense Blue 7 C.1. 62 500 3179-46-9

C.l. Dispense Blue 26 C.1. 63 305  
C.l. Dispense Blue 35   12222-75-2

C.l. Dispense Blue 102   12222-97-8
C.l. Disperse Blue 106   }2223-01-7
C.l. Disperso Blue 124   61951-51-7
C.]. Dispense BraxÀU ]   23355-64-8

C.l. Disperse Ormtge l C.1. 1 1 080 2581-69-3
C.l. Dispense Orange 3 C.l. l i 005 730-40-5
C.l. Dispense Oraitge 37    
C.l. Disperso Orange T6 C.1. 1 1 ] 32  
C.]. Dispersa Red ] c.1.11 110 2872-52-8
C.]. Dispense Red ] ] C.1. 62 015 2872-48-2
C.l. Disperso Red l T C.1.11 210 3179-89-3

C.]. Dispense Ye]]ow ] C.1. 1 0 345 119-15-3

C.l. Dispersa YeUow 9 C.1. 1 0 3T5 63T3-73-5

C.l. Dispense YeHaw' 39    
C.l. Disperso Yellow 49    



5.21 . A licitante \ encedora deverá erltregar junto com m cadeims giratórias o Manual do Usuà-io, no
qual conste a classificação das cadeiras gir#órias, as imbuções para uso/regulagem e as
recomendações de segurança cabÍveis, tudo de acordo com o item 4.4.] da NBR 13.962 de dezembro
de2006

CLAUSIILASEXTA-GeRAr\íT14

6.1 . O prazo de garantia mínima será de

6.1. 1. !!glE(EE)=.âZa..21: 60 (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante, a que for
maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6.1.2. item(ns): 01 a 36, 39 a 46: 12 (meses) meses ou a fornecida pelo fabricante, a
que Inr maior Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipu]ado no item 6.] deste Termo de
Referência, consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações pret'estas na Lei n'
8.078;'1 990 e suas posteriores alterações Código de Defesa do Consumidor, bem como dos
encargos previstos à Contratada no Edital e seus Anexos
6.3. O aceite'aprovação 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 estcabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-
se a UFSC as faculdades previstas no art. 18 da Lei n' 8.078/1990
6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento
da entrega, o ob.feto licitada será recebido provisoriamente para posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo
documento Êscal

ó.5. O produto/material que for entregue fora das condições estipuladas no Edital não será
aceito, de\;ando ser substituído no prazo de até 5 (cinco) dias (úteis), sendo o ânus decorrente
da substituição de responsabilidade da Contratada

CLAUStJLA SETtMA - DO PAGÃ\ALENTO

T. 1 . 0 valor- estimado a ser pago à CONTRAI.aLD'A pelo objeto do presente cona-ato çi de R$ 2.504,95
(dois mil quinhentos e quatro reais e noventa e cinco cenla\:os).

'f.2. A C(:)NTR.q.TANTO realizará o pagamento em cod'omtidade com as condições previstas no

'7.3. C)s reclusos necessários ao atendnnento das despesku do presente cona-HO colherão à conta do
C)rçarnento Geral da CC)NTRAT.aLNTE, no Programa de Tmbalho: 1236420802üRK0042; PTRES:
l C18366; Natureza de Despesa: 44905242; e Fonte: 81 00000000

7.4. Os pagamentos ]la CC)NTRATANTE são realizados em conformidade com a Lei n' 8.666.'1 993 e
confonne disponibilidade de recursos flnaJlceiros, pelo Deparhnlento de Contabilidade e Finanças
(DCF), mediste crédito bancário, sala o:

Edital}Ta
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7.4.1 0s pagamentos decorrentes de despesas nulos valores não ulü'apassem o limite cle que bata
o incisa ll do mt. 24, da Lei n' 8.666/'1 993, serão ehtuados no prazo de até 5 (cinco) dim Úteis,
contados da apresentação da nota fiscal/futura.

7.5. C) pagamento será efetuado pelo DCF no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento dos nlateüais/prestação dos serviços e, assim como, da enb-ega da noh fiscal/falara
de\:idamente ateshda, a qual deverá:

7.5. 1 . Ser emitida coníomne as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2 (duas) \;ias ou
mais, com mesma ração social e número de irucrição íjo (::NPJ,/MF informados para a
Imbilitação e oferecimento da proposta de pi-aços, beTit colho deverá conter todos os dados
l lecessáiios à perfeita compreellsão do docum eTI Lo.

?.5.2. Conter registo da data de slu apreseTltaÇão/'recebimento e do servidor responsável por
este en] todas as suas vias, assim como, em ntecmnsmo complementa' de registro. como livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver

'P.6. Qumldo da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
.Administração, o valor devido deverá ser aaescido de attmlização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimerlto até a data do ehtivo pagamerlto, em que os juros de mora serão
calculados á taxa de 0,5qb (meio poí- cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao alo, mediallte aplicação
das seguintes fonnulas

1 100)

365

EMI = 1 x N x VP, Ollde

l Índice de atlnlização financeira

TX Percentual da tanta dejuros de mora anual

EM - Encargos inoratórios

N - Nl:micro de dias entre a data prevista pa'a o pagamento e a do efetivo pagmnento;

VP - Valor da parcela em atl-aso

T.6.1 . Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais anca'gos por acaso, os autos devem
sel- insb-uidos com as justilicativ'as e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade
superior competente, que adotará m prol;idências para \;eriEicar se é ou não caso de apuração de
respoiuabilidade, identiHcação dos envolvidos e Imputação de ónus a quem deu causa

7.7 . Será coiuiderado como data do pagamento o dia em que comutar coilio emitida a ordem banca-ia
(OB) para pagamento

7.8. C) pagmnento somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo servidor competente,
devidamente identiHlcado, im nota fiscal apresentada e depois de verificada a regulmidade fiscal do
prestadLlr dos serviços.

7.9. Qumldo do pagamento, será efetlmcla a retenção thbutária, nos termos da legislação aplicável.

T.9.1 . Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ÍSSQN), será observado o
disposto na Le{ Complementar n' 1 1 6, de 2003, e legislação municipal aplicável

7.9.2. A CONTRATADA regulamieTlte optante pelo Simples Naciorml, nos tel-mos da Lei
Complementar n' 123, de 2006, não soü-ei-á a retenção tributária qumlto aos impostos e
contribuições abrarW idos por aquele regime. No entanto, o pagmnento ficará condicionado â
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tl-atamento
Ihbutà-io fav-orecido previsto na referida Lei Complementar.
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7.] O. A Adminisu-ação deduará do montante a ser pago os valores con-espondentes às multas e/ou
indenizações devichs por pata da CONTRAT.anDA

7. 1 0. 1 . O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRAT.a-DA será precedido
de processo administrativo em que será garalTüdo o colTtraditório e a ampla defesa, com os
reclusos e meios que lhes são inerentes

7. ll . E vedado a CONTRAT.Ó-DA t:ransferir a tercen-os os direitos ou créditos decon-entes do contrato

'7.1 2. Nenhum pagamento será eFetuado ao fornecedor enquaílLo estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação ürmnceira que Ihe tiver sido Imposta en] decorrência de lnladimplêllcia contratual

7. 1 3.No irlteresse da Adnlmish-ação poderá ocorrer a antecipação de pagamento, sendo este em duas
lúpóteses

7. 1 3. 1 Por nteio de correspondêiJcia com a antecipação da execução da obrigação, propiciando
descontos para a CONTRAT.A.DA (artigo 40, XIV, 'd'). Calculado à taxa de 0,5''b (meio por
cento) ao mês, ou 6?'b (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguhite formula

365

D - l x N x VP, onde

T = Índice de arualização flnanceim

TX = Percentual da taxa de desconto

D - Desconto por antecipação;

Número de dias ente-e a data prevista para o pagamento e a do efet:ivo pagamento antecipado

'V'P or da pa-cela a ser antecipada.

N

7. 1 3. 2.INas contratações inlenlacionais:
acordada entre as pai:tes;

onde poderá prevalecer disposição especial a ser

CLAUStíLA OITAVA DO REAJUS'IE/REVISAODE PlIEÇOS
Ds preços são fios e m-eayustáveis, excito nos casos previstos no Decreto n' 7.892.'13

8. 1 . 1 0s preços registrados poderão ser revistos em decorrência de e\;entual redução dos preços
praticados no mercado ou de rato que e]eve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, obsen idas as disposições
contidas na alínea "d" do incisa ll do caput do art. 65 da Lei n' 8.666/93

8. 1 .2. Quando o preço registmdo tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveidente, o órgão gerenciador convocara os fornecedores pm'a negocia'em a redução dos
preços aos x;alteres praticados pelo mercado.

8.]

CLAUStUA NONA F[SC:4L]ZAÇAOEACORTPA] :NTO

9.1 . A CONTliATANTE designa-á uln fiscal para acompanhar e controlar a execução do contrato, a
qual será i-balizada eín total observância ao contido no Edital e, ainda, aos regramentos legais da Lel n'
8.666/93
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CLÁUSULA DÉCmIA S..\NÇÕES
1 0. 1 . O licitante/fomecedor que: convocado denü-o do prazo de validade de sua proposta, não assinar a
Ata de Regisü-o de Preços, deixa de entrega documentação exigida neste Edital, apresenta'
docLunentaÇão Cansa, einqar o retardamento da execução de seu obyeto, não ínantiveJ- a proposta/lance,
falhar ou fraudar na execução da Ata'Contrato, comportar-se de iílodo inidõneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de comentar
com a União e será descredenciado do SICAF, pelo pum de alé 5 (cinco) anos, sem prquízo das
sanções prós'estas neste Edital e na Ata de Registo de Preços e das demais dominações legais

] 0.2. Pe]a inexecução total ou parcia] do cona-ato a Administração poderá. gm-antida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATEI)A as calções previstas no item 18 do Edital do Pregão n.'344i2017 desta
uxstltuição, com seus Anexos

CLAITSULA ])ECOA'lA PRl$1EHiA- DA .4LTEjiAÇÃO E RESCISÃO
1 1 . 1 A alteração deste contrato poderá ocorrer em consonância com o art. 1 2 do Decreto n' 7.892./1 3

[ 1.] .1 0s contmtos decorrentes do Sistema de Registo de Preços podeiào ser alterados
obsen'ado o disposto rlo art. 65 da Lei n.' 8.666/93;

1 ] . 1 .2. Ein caso de alteJaÇào cona'atual
ser assinado pelas partes;

o mesmo será follnali zado por tneio de terno aditivo, a

1 1. 1 .3. Ates que ílào camcterizem alteração de cona-alo poderão seí' registrados por simples
apostilamento, dispensando a celebração de aditamento

] 1 .2 A rescisão deste cona-ato poderá ser

1 1.2. 1 . Determinada por ato uni]atera] e escrito da CONTRAT.óL]'JTE. nos casos enumerados
nos incisos l a Xll do a'Ligo 78 da Lei n' 8.666/93, notiücmado-se a CONTRAT,anDA com
antecedência mínima de 30 (triTlta) dias ;

] ] .2 2 Amigável, por acordo entre as partes
para a CC)NTRAT.\NTE;

reduzido a termo, desde que haja conveúência

1 1 .2.3 . Judicial, nos tentos da legislação vigente sobre a matéüa

1 1.2.4. Determirmdo por aEo uni]atera] e escrito da CONT]LAT./\llqTE, nos casos enumerados
nos al-figos 19,20 e 2] do Decreto n' 7.892/1 3

] 1.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRAT.l\NTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1 993. O tenllo de rescisão, sempre que possa\-el,
será precedido

1 1 .3. 1 . Balanço dos eventos contratuais já cumtpndos ou parcialmeílLe cumpl idos;

1 1 .3.2. Relação dos pagameíiLos já efetuados e ainda devidos;

1 ] .3.3. 1tldeinzações e multas

('LAtrSI.JLA DECIMO SEGtHI)A-- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
] 2.1 E vedado eüetuar acréscimos nos qumltihtivos fixados pela au de registro de preço que deu
causa e motivação a este teimo de contrato, Inclusive o acréscimo de que traia o # l2 do art. 65 da Lei
i$ 8Lei n' 8.666/93

1 2.2. As questões e os litígios oriundos do presente cona:ato e não dirimidos conseiwualinente serão
resolvidos na Subseção Judicià-ia de Florialópolis (Senão Judicià-ia de Santa Catarina) - Justiça
Federale H
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12.3. integra este TeITno de Contrato o Anexo ], conLemp]ado na página n' ] O
produtos/materiais e quantitatix.os adquiridos pela CONTRATAD'A.

que detalha a lista dos

1 2.4. A publicação resumida do instrumento de cona'ato ou de seus aditamentos lm Imprensa Oficial:
que é condição indispensável pa-a sua eficácia, será providenciado pela Administração.

E, por estarem assim justas e acoi-dadas, flnnmt as partes o presente instrumento em duas v ias de igual
teor e fomta, na presença das testemunhas abaixo

Florianópolis, 24 de outubro de 20 11

'CPF: 342.374-379-49
Gustavo Tonüt Bassani
CPF: O1 8.375.730-00

Testemunhas

Nome:
G üé fortkmp di Sílveim

047.938.339-18 CPF: oZ 3 /Z 7g)o?Z



,ANEXO l DO Tecia'í0 DE CONTRATO N.' 5aa /g046PROCESSO N.' 2SOSO.038S22/2017-93
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Grupo/Item Desta'ição
Unid.

&tledida Qtde.
Valor

Unitário
(R$)

\calor

Total
(RS)

 
2D680 - C.viDEIRA ESCIUTÜR10 GIRATÓRIA

Especificações completas do item constam no
Anexo ll do Edital.

C.atDE]]iA ESC]UT0}U0 G].liATORIA  
05 500.99 2.504.95

I'otan (R$) 2.504,95
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PORTARIA Ng 522/CCF/2018 DE 24 de Outubro de 2018

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

RES OLVE

i :':ãgBHIÜBiHg:g gZ'ls' % :
MARIELAPASSARIN
Assistente Em Administração, CPF 04.1 36.722.982
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/ CCB(CCB)

VIVIANE CRISTINA ULYSSEA
Assistente Em Administração, CPF 04.751 .21 6.945
CENTRO OE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / CCB(CCB)

lfaÍZilio
ntor Departamento de Projetos

Contratos e Convénios
DPC/PROAD
a 1005/2016/GR


