
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNWERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Administração - PROAD
Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC

Avenida Desembargador Vigor Limo, n' 222. 8' andar (Sala 802) , Prédio da Reitoria 2
Bairro Trindade Florianópolis/SC CEP 88.040-400

CNPJ/f 4F n' 83.899.526/0001 82
Telefones: (48) 3721-4234/3721-4240/3721-4236 .. . .

TE]IMO DE COI\qTRATO QtJE CjlLEBRMT ENTRE SI A
UIW'\rERSID.4DEJiTDERAL DE S.r\.NTA CATAjiINA E A
EAIPRESA SEReiA AfOBILE INDtJSTjilA E CO&IERCIO
LIDA-EPP

A Universidade Federal de Santa Catarina(UFSC), autarquia educacional criada e integrada ao
hlinistério (h Educação (h.mC) pela Lei n.' 3.849, de 18/12/1 960, inscrita no CTqPJ/bÍF sob o n.'
83.899.526/D001 -82, com sede no Campus Universitário, Bairro Trindade, nesta Capital, representada
pelo Pró-Reitor de Administração, Sr. Jair Napoleão Filho, CPF n.' 342.374.379-49, doravante
denominada CONTRATANTE e a Empresa SEReiA AIOBILE INDITSTRIA E COÀIERCIO
LTD.4- EPP, inscrita no C-:fiPJ n.' 07.875.146/0001-20, com sede ma Rua Nelson Damas de Oli\ eira
n' 77, Caias do Sul/RS, CEP 9507445, dorax'ante denominada CONTliAT.anDA. neste ato

represerluda pelo St-. Gustavo Tonet Bassarn, CPF n' O1 8.375.730-00, fimtmit o presente TERlfO de
cona'ato. de acordo Gom o Processo H.o 2308Ü.038522/2017-93 e So]icitnção ])igital n' 067333/2018,
com sujeição às nomlas 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 e sejas alterações, e ãs disposições estabelecidas no Edital de Pregão n.'
34-1/2017 e alas complementações a ele mtegradas, aos tempos da proposta vencedora e sob as
seguintes cláusulas e condições:

CLAUStJLAPR[A{U111iA OB.FETO

1 .1 . Este contrato tem como obÜeto a aquisição de mobiliário corporativo pai'a atender a todas as
unidades da Universidade I'edei'al de Santa Catarina -- UFSC e Campa vinculados, conforme
quantidades, valores umtános e totais e exigências estabelecidas neste imtrumento: contou.ne .ÓJ MEXO
l

1 .2. Este Terno de Contrato vincula-se ao Edital do Pl-egão identiHcado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de banscrição.

CLAUStJLA$EGUNDA DO LOC.Í\l E DO PjiAZO DE ENTREGA DO OBJETO

2. 1. Os mobilià-ios deverão ser enb-egues e imtalados nos seguintes locais

2. 1 .1 . Universidade Federal de Santa Catar'ina, no Campus Universitário Jogo Da\;id Ferreira
Lima, Bairro Trindade, em Florianópolis-/SC, CEP 88040-900, ou enl outro local deHnido na
solicitação de fornecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 081100 âs 1 2h00
e das]4h00ãs17h00.
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2. ] .2. Campus de Ammnguá da Universidade Federal de Santa Catanna. localizado na
Rodovia Governador Jorre Lacerda, n' 3201 Km 35,4, Bam'o Jardim das Avenidas.

-anguá/'SC. CEP 889í]6-0'72, em hora-io comercial, de segunda a sexta-feira das 08hD0 às
12h00e das14h00às17h00.

]. 1 .3. Campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catannla, localizado iw Rua
Jogo Pessoa, 2750, Bairro Vela, Blumenau/SC, CEP 89036-256, em horário comercial, de
segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14hOQ às 1 7h00.

2. 1 .4. Campus de Cui'itibanos da Universidade Federal de Santa Catarina. localizado lm
Rodovia UI) ases Gaboardi, Kin 3, Caixa Postal l OI , (.-EP 89520-000, en] horário comercial. de
segunda a sexo-feira das 08h00 às ] 2h00 e das 14h00 às 1 7h00.

2. 1 .5. Campus de Joinville da Universidade Federal de Salta Catarhaa, localizado na Rua Dr
Jogo Colitl 2700, Baia-o omito Antãnio, Joinville 'SC, CEP 8921 8-035, em hora-io comercial
de segunda a sexta-feira das (]8h00 ãs 1 2h00 e das 1 4h00 às 1 7h00.

2.2. A Cona-atada deverá enWar em contato com o responsável pelo recebimento indicado na
solicitação de fornecimento pala programar a entrega.

2 3. C) ptuzo para entrega dos itens que compõem o abeto desta licitação é de 30 (trinta) dias:
cojltados do i-ecebunento da solicitação pelo fornecedor

2.4. O encaminhamento da solicitação de t'omecimento poderá ser efetuado mediante o en\-io, pela
Administração, de correspondência eletrõnica (e-mail) ao correio eletrõnico da Canil-atada constante
do Sistema de Cadastramento tTnificado de Fornecedores STC.M' ou na Ata de Registro de
Pi'aços assinada pela Contratada A conftmiação do envio da solicitação será aferida mediante o
recebimellto de relatório de con6imlaçào de enüega, a sei automaticamente encaminhado pelo sistema
administrador de e-maias da UFSC, independentemente do envio de confimlação de leihira e/'ou
recebimento por parte da Contratada

2.5. Eventuais pedidos de pronogação de prazo de fomecimento deverão ser encaminhados, via oficio,
paa os endereços eletrõnicos Juiz;j:ktJb..ínl::!ilaB:!:iil:(:l!!, cçeaicoíitaluuRc bi e

sendo obrigatória a menção ao item e ao Pregão a que se infere o
pedido.

f'

CLÁUSULATERCEIRA-DA'\AGÊNCIA
3.1 . O prazo de \;igência do cona'ato será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do
iiasÜ-uJnento, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.666/93, sem possibilidade de pi'orrogação.

3. 1 .1 . As obrigações pertinentes à gal-antia cona-anual do oUeto, previstas na clátssula sexta, têm
prazo de vigência próprio e desvinculado do prazo acima citado, pemlitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de desctlmprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de
expü'ada a \ agência contrai.-Lal.

CLAUSt.LA QUARTA - 0BRIGAÇOES DA COF\WjiATi\NTE
4.1 . Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento conhatado, bem como realizar- testes nos

bens fornecidos, atestar Dias notas fiscais,/futura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu
aceite

4. 2. Aplicar à Cona'atada as sallções regulamentares e contratuais
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4.3. Prestar as infonnações e os esclarecimentos sol imitados pela Contratada, pertinentes ao objeto
paa a üel execução do a\ inçado

4.4. Infâmia- à Cona-atada, toda e qualquer m-egularidade constatada iu execução do objeto
4.5. Atender, com relação aos produtos químicos controlados, caso coiutem neste Temia, na íntegra o

disposto lm Lei 1 0.357./2001 , no Decreto n' 3.665/2000, no Decreto n' 4.262/2002, na Portaria n'
1 . 274/'2o03, e demais ]iom] alvas vigentes .

CL\lTSLTL4 QUI){TA DAS 0B]UGAÇÕES DA COP{TRATADA

5.1. Fornecer à Conbatante a quantidade dos produtos/mata-iais discriminada na respectiva
Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido no item 2.3 do presente Teimc. de Cloiluato

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

5.3. .Atender pront;lmente às exigências da ContrahnLe inerentes ao objeto do fonlecimento.

5.4. Manter, durante a execução do fornecimento conüatado, as mesmas condições da habilitação.

5.5. Coloca à disposição da Contratante todos os meios necessá-ios pam comprovação da qualidade
dos rtiaEerlais, pennitindo a verificação de sua conformidade com as' especificações' e exigências (io

ita

5.6. ResporJder por qualquer prquizo que seus eTnpregados ou propostos causarem ao património da
Contratante c.'au a terceiros, deconentes de ação ou omissão cuJposa ou dolosa, procedendo
imediatameille aos reparos ou indenizações cahíveis e assumindo o ónus referente

5.7 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 homo que antecede a data da embeba. os
motivos que impossibilitam o cumprlnlento do prazo previsto, caIR a devida compras'ação

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos ü-ibutos, encargos ü'abalhistas, previdenciários, t:iscais,
comerciais, tarif'as. fretes, sega-os, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer ouü-as
que incidam ou venham a incidir nla e.xecução do cona-ato

5.9 Não tranlsferir a terceiros, por qualquer comia, nem mesmo pacialmente. as obrigações
assumidas, nem subconü-atar qualquer das prestações a que está obrigada.

5. 1 C). Respoizsahilizar-se para que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individulal adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de folha a
garultn- a máxima proteção du-adie o ü-anspoíte e o amlazenamenLo.

5. 1 1 . Respoiuabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e enn-ega, inclusa\;e descuTegmnento dos
matenals

5.1 2. Contrit)uir para a promoção do desen\;olvimento nacional sustentável no cumprimento de
diretrins e critérios de SLutentabilidade ambiental, de acordo caiu o art. 225 da Constituição
Federal'1988, e em conFannidade com o art. 3' da Lei n.' 8.666/1993 e com o art. 6' da Instrução
Noinlativa n' 0 1 ,''201 0, da SLT],''hlPQG:

5.1 3. Asseguram-se de que os hein não contenham substâncias perigosas em concenh-açào acima da
recomendada na direliva RoHS (Restriction of Cel'hin Hazardous Substalces), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
dthnil-polibi-amados(PoDEs).
5.14. Respotwabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e
comprometer-se pela destilação correta dos mesmos
5.15. Quando da utilização de adesivos, que estes sejam à base de PvA e, quando não possível, de
baixa emissão de foimaldeidos

5.16. Quando da utilização de revestimentos em PV'C ou laminados de borda, soam utilizados
aderi\;os de colJLaLo à base de solventes não-agressivos
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5 17. Fornecer produto COTTI os principais componentes identificados um a um para facilita- futuras
reciclagens;

5.] 8. Identificar as partes do pro(bXo que contenham plásticos, segundo a NBR 13a-31)/'aó008

Embalagens e acondicioimmento plásticos recicláveis - Identificação e simbologia;
5. 1 9. 1nfomlar os corantes adicionados ao produto quando da lailização de tecidos para a I'abdicação
(hs cadeira, vedada a utilização dos corantes abaixo listados

5.20. QLnndo da utilização de tecidos para a f'abricação das cadeiras, não devem scr utilizados

4

Amena cód   A.mina l Cód
4-aminodifenilo (92-67-1)   3.3 ' -dimeti1-4.4 ' -

diaminodifenilmetmlo (838-88-0)

Beílzidina (92-87-5)   p-cresidinli} (120-'71 -8)
4-cloro-o-toluidina (95 69-2)   4. 4 ' -oxidiaúllna (101-80-4)
2-imftilamina (9] -59-8)   4, 4 ' -tiodianilirla (139-5-1 )
0-aminoazotolueilo (97-53 3)   o-toluidina. (95-53-4)
2 ameno-4-nitrotolueno (99-55-8)   2.4-diaminotolueno (95-80-7)
p-cloroautilhm (106-47 -8)   2.4.5-trirnetilamlina (137-17-?}
2.4-dimninoamsol (615-05-4)   4-aininoazobenzeno (60-09-3)
4. 4 ' -diami110difenilmetalo (101-77-9)   o-anisidina (90-04-0')
3.3 -diclorobeTlzidina (91 -94-1)   2,4-xilidlma (95 68-1)
3.3 ' -dimetoxibetlzidinla (] 1 9-90-4)   2,6-xilidina (87-62 '7)
3.3 ' -dimetilbe!.lzidilH (119-93-7)      

Corantes
Est!-atura númei'o C.l.(Co/ar

/Hder ou Índicelnternacionalde
Corantes)

=)ÓSS (ChemicaiAbsü'ücls
Serüce) N'

C.l. Dispense Blue 3 C.1. 6 1 505 2475-45 8
C.l. Disperso 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. Dispense Blue 106   12223-01-7
C.l. Dispense Blue 124   61951-5]-7
C.]. Dispense Brown ]   23355-64-8
C.l Dispense Orautge l C.1. 1 1 080 2581-69-3
C.l. Disperse Oraige 3 C.1. 1 1 005 730-40-5
C.l. Dispense Orange 37    
C.l. Dispa'se Ormlge 76 C.1.11 132  
C.]. ])isperse Red ] c.1.11 110 2872-52-8
C.]. Dispersa Red ] ] C.1. 62 01 5 2872-48-2
C.l. Dispense Red 17 C.1. } 1 210 3179-89-3
C.]. Disperso Ye]]aw ] C.1. 1 0 345 119-15-3
C.l. Dispense Yellow 9 C.i. 1 0 375 6373-73-5
C.l. Dispense vellaw 39    
C.l. Disperso Yellaw 49    



5.2 1 A ]icitante vencedor a deverá entregar junto com as cadeiras giratórias o hfanua] do Usuário. no
qual conste a classificação das cadeiras giratórias, as irutruções para uso/regulagem e as
recomendações de Bebi-calça çabiveis, tudo de acordo com o item 4.4.1 da NBR 13.962 de dezembro
de 2006.

CLAUStJLASEXTA-GAliANTIA

6. 1 . O prazo de garantia mínima será de

6.1. 1 !!ÊU(E:)i..éZi..ãg: 60 (meses) meses ou a fornecida pelo fhbi'icante, a que for
maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

6.1.2. 12 (meses) meses ou a fornecida pelo làbricante, a
que for maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal

ó.2. A garantia clo produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 deste Termo cje
Referência, consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações pre\listas na Lei n'
8.r)78/'1990 e suas posteriores alterações Código de l)efesa 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 ci\ril do íbmecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)
ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-
se a UFSC as faculdades previstas no art. 1 8 da Lei n' 8.078/1 990
6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento
da entrega, o objeto licitada será recebido provisoriamente para posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo
documento üisca]

6.5. O produto.''material que lbr entregue fora das condições estipuladas no Edital não será
aceito, devendo ser substituído no prazo de até 5 (cinco) dias (úteis), sendo o ânus decorrente
cla substituição de responsabilidade da Contratada

CLÁUSULA SETA:MA - DO PAG;4A{ENTO

1 . 0 valor estimado a ser pago à CONTRATADA pelo obyeto do presente contrato é de RS 500,99
(quinhentos reais e noventa e nove centavos)

'f.2. A CONTRAT./\iJVTE realizará o pagamento em confol-midade com as cc)ndições previstas no
Edital

7.3. Os recua-sos necessà-ios ao ateí]dhnento dm despesa do p]«escale cona-ato correrão à conta do
C)rçamento Geral da CONTRATANTE, no Programa de Trabalho: 12364208020RK0042, PTRES
1 08366, Natureza de Despesa: 4490524o- e Fonte: 81 00000000.

7.4. Os pagamentos m CONTRATANTE são realizados em conformidade com a Lei n' 8.666/1 993 e
confomle disponibilidade de recursos financeiros, pelo Departamento de Contabilidade e Finmlças
(DCF), mediante crédito bancário, salvo:
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7.4 . 1 0s pagamentos deconentes de despesas egos valores leão ultrapassem o limite de que trata
o incisa ll do art. 24, da Lei n' 8.666/1 993, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.
corltados da apresentação da nota ülscal/futura.

7.5. O pagamento será efeLuado pelo D(::F no prazo ínáxuno de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento dos materiais/prestação dos sewiços e, assim colho, da enb'ega da nota fiscal/fatui-a
devidamente atestada, a qual deverá:

7.5.1 . Ser emitida corúlot'me as previsões legais e regulamentares \;igentes. em 2 (duas) vias ou
mais, com mesma ra;üo social e mlmero de inscrição no C:NPJ.'llvW hiformados para a
habilitação e oferecimento da proposta de preços, bem como deverá conter todos os dados
necessál-ios à perfeita compreensão do docLmlento

7.5.2. Conter registro da data de sm apresentação/recebimento e do servidor respoiwável por
este em todas as suas vias, msim como, eni mecalisino complementa- de i-egisü-o, como li\ro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou ouh-o, qumldo houx;er

6 Quando da ocorrência de eventuais ab-usos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de attulização financeira, e sua apta'ação se fmá
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros'de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento)'ao ano, mediante aplicação
ths seguintes fomlujas

1-(TX'l rlü)

365

Ebl - l x N x VP, onde

l Índice de atLmlizaçào financeii'a

'J'X - Percenhial da tma de juros de mora anual:

EM - llncargos moratórios,

N - Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

't/P - h'alar da pa-cela em atraso.

'.6.1 . Na hipótese de pagamento de .juros de mora e demais encargos por aü'aso, os autos devem
ser imtruídos com as justiHlcativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade
superior competente, que adotará m providências pa'a verifica se é ou não caso de apuração de
responsabilidade. identificação dos envolvidos e imputação de õnm a quetn deu causa.

7.7. Será considerado como data do pagamento o dia en] que constar como emitida a ordem bmlcà-ia
(OB) pa'a pagamento

7.8. O paonam6nlo somente será autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo sen,idos' competente,
devtdamenLe identificado, !m nota fiscal apresentada e depois de verificada a reguJmidade fiscal do
prestador dos sen-içou
?.9 Quando do pagamento, será etêtuada a retenção tributária, nos tempos (h ]egislação aplicável

7 9.1 . Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (iSSQN), será obsen;ado o
disposto na Lei Complementar n' 1 1 6, de 2003, e legislação municipal aplicável.

7.9.2. A CC)NTRATADA regu]a'nlenLe optante peão Simples Naçiona], ncs teimas da Lei
Complementa- n' 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanta aos impostos e
cona-ibuições abrmlgidos por aquele regime. No entanto, o pagaJnento Ücará condiciolmdo à
apresenhção de comprovação por meio de docLmlento oficial de que f'az jus ao tratamento
tributário favorecido previsto ]m referida Lei Complementar.
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?.l O A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores conespondentes às multas e/ou
indenizações devidas por parte da CC)INTRAT,àDA

7 1 0. 1 . 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a CC)NTliAT.A.DA será precedido
de processo admiústmtivo em que será garantido o conhaditório e a ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes são mereTltes

f. ll . E vedado a CONTRAT.Ó-DA trallsferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do cona-ato.

1 2. Nenhilm pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que Ihe tiver sido imposta em decorrência de inadimplêncla cona-atlul

7. ] 3.No interesse da Adminisb-ação poderá ocorrer a antecipação de pagainenLo, sendo este em duas
llipóLeses

7. 1 3. 1 Por tneio de correspondência com a mtecipação da execução da obrigação, propiciauldo
descontos para a CONTRATADA (amigo 40, XIV, 'd'). Calculado à taxa de 0,5% (meio por
cento) ao mês, ou 6q/o (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula

l-f ' l ' v / ! f \r l

365

D - l x N x VP, onde

l ice de ahializaçào flnmlceina

TX Percentual da tma de desconto;

D - Desconto por antecipaçãol

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

V]) lor da parcela a ser antecipada.

N

7 ] 3 2.Nas contratações internacionais, onde poderá prevalecer disposição especial a ser
acordada entre as partes

CLAUSUL4 OITAVA DO REAJtlSIEJliE\lSÃODE PREÇOS
C)s preços são lhos e m-eajustávcis, excito nos casos previstos 110 Decreto n' 7 .892/1 3

8. 1 . 1 . Os preços regish-ados poderão ser revistos em deconêllcia de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fo!-necedores; observadas as disposições
contidas na alínea "d" do incisa ll do caput do art. 65 da Lei n' 8.666/'93;

8 1 .=. Quando o preço registmdo torTlm--se superior ao preço praticado no inelcado por meti\ o
supervemente, o órgão gerençiador convocam os fonlecedores paa negociarem a redução dos
preços aos \ alteres praticados pelo mercado

8.]

CLAUStJLANONA PISE.i\LIZAÇAO E ACOA4PANll.#hW=NTO

9. 1 . A CONTRAT.ANTE desigílará um fiscal para acompanhar e controlar a execução do contrato, a
qual será realizada em total observância ao contido no Edital e, ainda, aos regramentos legais da Lei n'
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CLÁUSULA DÉCIMA - S.!\NÇÕES

l O. l O licitante/'fornecedor que, con\;ocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a
.Ata de Regisü'o de Preços: deixar de enb-egar documentação exigida neste 'Edital, api-isentar
documentação.CaIBa, eruqa o retardamento da execução de seu obyeto, não mantiver a propost#lance,
talhar ou fraude- lm execução da Ah/Cona'ato, comportar-se de modo ínidõneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de coíltratar
com a União e será descredetlciado do SIC.aLF, pelo prazo de até 5 (cinco) aios. sem prquizo das
smlções prev iscas neste Edital e na Ata de Registro de Preços e das demais dominações legais

l0.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia delêsa,
aplicar à CONTA.AT.ALBA as sanções previstas no item 1 8 do Edital do Pregão H.o344Q017 desta
instituição, com seus .ómexos

CLÁUSULA DÉCn-lA PRIMEl:RA- DA J\LTERAÇÃ0 EjiESCISÃ0
A alteração deste contrato poderá ocorrer em consonância com o art. 1 2 do Dea-eto n' 7.892/13

l l.l ! . Os coníl-alas decüirenies do Sistema de Regisüü de Preços podeüo ser ãEeiados
observado o disposto no art 65 da Lei n.' 8.666/93;

1 1 . ] .2. Em caso de alteração coílb-atual, o mesmo sei'á fonnalizado pol- meio de temia aditivo. a
ser assinado pelas partes;

] 1 1 .3. Aios que não caracterizein alteração de cona-ato poderão ser regisb-idos por simples
apostilanento, dispensando a celebração de aditamento. ' ' '

1].2 A rescisão deste collbato poderá ser:

1 1 .2. 1 . Detemiinada por ato unilateral e escrito da CONTRAT.q.NTE. nos casos enumerados
nos uicisos l a Xll do artigo 78 da Lei no 8.666/93, notiücando-se a CONTRAT.a-DA com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

1 ] 2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que h4a conveniência
para a CONTRAI.acr~ITE;

1 1 .2.3 . Judicia], nos [einlos da ]egislação vigente sobre a matéria;

1 ] .2.4. Detemunado por aLo unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos artigos 1 9,20 e 21 do Decreto n' 7.892,/1 3.

11.3. A CONTRAT.Ó-DA reconhece os du-Citas da CC)NTRAT.õLNTE em caso de rescisão
a(]ministrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1 993. O terno de rescisão, sempre que possível
será precedido

] ] .3. 1 . Balanço dos eventos conhatuais já cumpridos ou parcialmente cumprido)s

] 1 .3.2. Relação dos pagamentos já eféhlados e ainda devidos;

1 1 .3.3. Indeni zações e multas

CLA[. ]SU],A DÉC]N]A SEGUN])A- D.AS D]SPOS]ÇÕE$ GERA\lS
1: 1. E vedado elêtuar acréscunos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços que deu
causa e motivação a este terno de contrato, inclusive o acréscimo de c+ue trata o $ 1Ê do art. 65 da Lei
i$ 8Lei ],f 8.666./93

12.2. As questões e os litígios oriundos do ptesenEe contrato e não dirimidos consensualmente serão
resol\ idos [la Subseção Judiciária de Florianópolis (Senão Judiciá-ia de Santa Catarinla) - Just:iça
Federale a

8



1 2.3. Integra este Teimo de Cona'ato o Anexo 1, contemplado na página n' 10, que detalha a lista dos
produtos/materiais e quantitativos adquiridos pela CONTRAT.a-DA

12 4. A publicação resumida do irutrumento de contrato ou de seus aditameTltOS na imprensa Oficial
que é condição indispensável pa-a sua eficácia, será pra\:idenciada pela Administração. '

E, por,estarem assim justas e acordadas, f'mmi as partes o presente instrumento em h-ês vias de igual
teor e fonna, na presença das testemunhas abaixo. ' '

Florianópolis, 08 de outubro de 201 8

h.o
379-49

Gustavo Tonel Bassani
CPF: O1 8.3'75.730-00

B
me

fúaria Ca
076.191.429-32

Nome :Alar
CPF: 951.653.680-49



meXO l DO TEJ{MO DE CONTjiATO N.3]s.MPROCESSO N.' 23080.038S22/2Ü17-93

Grupo/Item l)escrição
Unid.

&ledida Qtde.
Valor

Unitário
(RS)

Valor
Total
®$)

0029 20680 - C aLhEIRA ESCRITÓRIO GlliATÓRIA

Especificações completas do item coíutam no
Anexo ll do Edital .

CADEiRAESCRITÕ]UOGIRATÓRIA    
5a0.99 500.99

Total (R$) S00,99



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL .p
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRO-REITORIA DEADMINISTRAÇÃO
Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC

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

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

PORTARIA NQ 375/CCF/201 8 DE 8 de Outubro de 201 8

O(A) Diretor(a) do Departamento de ProjetÓs, Contratos e Convênios
no uso de suas atribuições. delegadas pela Portaria nQ 1 005/GR/201 6,

R ES 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 ne 00375/201 8.

LEILABEATRIZ HERSING COSTA
Administrador. CPF 78603889953
CENTRO OE CIÊNCIAS AGRÁRIAS / CCA(CCA)

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

üo,.. J«.. 2:a,,
Utisses irai Zilio

Diretor Departamento de Projetos.
Contratose Convênios

DPC/PROAD
Portaria 1005/2016/GR


