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S l:RVlçO [)UF3L]CO FEDERAL
tJNIVI.:liSIDAI)l: l-'l:DI(RAL l)E SANTA CATARINA

PRÓ-REITOfiIA DE AOM [NISTRAÇÃO

TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO
45/20]6 QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA E A EMPRESA

A Universidade Federal cle Santa (.atarina (UFSC), autarquia educacional criada e integrada aa
Ministério da Educação (MEC) pela Lei n' 3.849. de 18/12/1960. Inscrita no CNPJ/MF sob o n'
83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário, Bairro Trindade, nesta Capital.
representada pelo Pró-Reitor de Administração, Sr. Jair Napoleão Filho, CPF Ro 342.374.379-49.
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa MASTER VIGILÂNCIA
ESPECIALIZADA SS l.TDA. inscrita no CNP.r/MF sob o n' 77.998.912/0001 -29. sediada na Rua
Fei'ilanc]o Aínaro. 868. Acto (]a XV. Curitiba PR. CEP 80045-230. doravante designada
('ONTR.'\T.'\l)A. r]cstc ]]o tcl)rcsci t?](l?i [nelo Sr. Enlani Luiz de Miranda, po]]ador do CPF n'
201.396.4C)9-c)l. lendo eill vista o que coílsta ilo Processo n' 23080.041842/2015-69 e em
obscivância às disposições da Lel n' 8.666, de 21 dejunho de 1993. da Lei n' l0.520, de 17 dejulho
de 2002, do Decreto n' 2.27 1 . de 7 de julho de 1997 e da Instrução Nortnativa SLTI/MPOG n' 2, de
30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato,
decorrente do Pregão n' 336/201 5, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Enl decoirêilcia do disl)testo na Cláusula Décima Quinta do contrato. ficam supt'amidos 03
(três) postos de serviço de vigilância do item 20 e 03 (três) postos de serviço de vigilância do item
21, a pa!'tir de 29/06/2018. represenlaildo unia supressão de 54,26nHo do quantitativo inicialjnente
contratado, contbt'me tabelas abaixo:

Valores até 28/06/20 1 8

1,oTIC 04 - JOI N\'l LI.E  
Item SI,\SG l)csctição J.llj:. Qt(le

Preço
llnitá rio

R$

Valor Total l valor Total
Nlensal Anual

R$ 1 R$  
020 23795 vigilância humana

12x36 segunda-feira
iclomingo DIURNO

en\olvendn 2
hn meus - .In i rl\-ille

021 23795 l \'igilâncinhtlniliia
12\36 scgu nd21-kit'a

l clontingo
Nota ! RNO
envnl\ando 2

homens - Joinville  

8.885,44 44.427,20 533.126,40

 
lO.142,96 S0.714,80 608.577,60

022 23795 Fiscal12x36 Posto 01 10.06S.00
segtin(l:i-feira a de

íloíliingo [)l teRNo Scrt iço
cnx olven(in 2

ho nlens - .loinville l

l0.065.00 120.780.00

€
TOTAL 1.262.484,00

 



Valores após a supiessào(a partir de 29/06/201 8)

CLAUSULASEGUNDA

Pela redução dos postos de serviços registrado na cláusula anterior, o valor correspondente à
mportância a ser retribuída à CONTRATADA. passa a ser o seguinte na sua composição:

O valor mensal que eta de RS 105.207,00 (cento e cinco mil, duzentos e sete reais) passará
pala RS 48.121,80(qulircnta c oito mil, cento e vinte e um reais e oitenta centavos);

O vi lor anual (lo cniltialo l)assatã cle R$ 1 .262.484.00 (um milhão. duzentos e sessenta e
dois mil. quatiocclltos c oitenta c qu;rio reais) para R$ 577.461,60(quinhentos e setenta e
sete l lil, (lulltrocentos e sessenta c um reais e sessenta centavos);

l l l Com esta supressão. haverá uma dedução de 54,26% ao valor inicialmente col\tratado

CLAUSULATERCEIRA

Ficam ratificadas e llennailecem em vigor as demais cláusulas do contrato inicial que não
fotanl atingidíls

E. por estalem assim justos e acordados. tlimanl o presente instrumento em 2 (dois) vias de
Igual temi e forma, .juntamente com duas testemunhas, para que seusjurídicos e legais efeitos.

g
d

CPF'n' @1.:39.Q

TestemLmha %

Ernan'i Lui/z de Mirando
CPF; n' 34:.374.379-4ç

1=="T:Ç' -- .. a #M .CfMm , ,«. à'.,&
CPF Oql .q 3e . '3'1q -{6

Nome T4c íÕ"'-c"r©---,ç«rIFa;O4
CPF OIO.q+3. 2rq -rP

)

LOTE 04 - JOINVILLE

Item
CODIGO

SI .4SG l Dcscricão ~nl:;, ..«.
Preço

IJnitá rio
R$

calo r Total
Mensal

R$

Valor Tola l
\nual

R$

020 2379S Viailânciahtimana Posto 02
12x36 seaundlt-feira l dc
}i domingo DI li RNO Sciviçn

envolvendo 2
homens - .loinville

8.885,44 17.770,88 213.250.56

.\HF==.U'i:'.= ':T. .: -..-':,"
n (lomingn Set'viço l

b \oTI'li\O
cnx.olverl(lo 2 1 1

l Itomens - .loin\ ille l

20.285,92 243.431,04

022 23795 1 Pisei\ 1 1 2x36
segunda-feri'a a

domingo DILIRNO
envolvendo 2

hn meus - .Ininvi lle

=E:. ''
l0.065,00 l0.065,00 120.780,00

      TOTAL S77.461,60


