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TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 53.2016 QUE
FAZEM ENTjiE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA CATAR:mA E A EMPRESA LUPA
SEGUltANCALTDA.

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), autarquia educacional criada e integrada ao 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 Napojeão Filho, CPF n' 342.374.379-49, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa LUPA
SEGUliANCA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n' 14.546. 1 64/000 123. estabelecida Rua General Osório, n' 486,
Xanxerê/SC, CEP:89820-000, doravante denominada FORNECEDORA, representada neste ato pelo Sr. Gilson
Vivian, portador do CPF n' 526.1 75.809-20, tendo em vista o que consta no Processo n' 23080.041842/2015-69
e em observância às disposições da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n' l0.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto n' 2.271 , de 7 de julho de 1 997 e da instrução Normativa 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'
336/20]5, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEljtA - DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato em referência por 12
(doze) meses.

CLAUSULASEGUNDA DA PRORROGACAo

Fica prorrogada a vigência do contrato em referência por 12 (doze) meses a partir de 01 de maio de
2018 até 01 de maio de 2019, de acordo com o que faculta sua cláusula segunda.

CLÁUSULATERCEIRA-DOVALOR

A CONTRATANTE retribuirá à CONTRATADA pelos serviços prestados o valor anual estimado de
R$ 1.317.895,08 (um milhão, trezentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oito
centavos) a ser pago em parcelas mensais de R$ 109.824,59 (cento e nove mil oitocentos e vinte e
quatro reais e cinquenta e nove centavos).



CLAUSULAQUAKTA DAGARANTIA

Fica a contratada obrigada a, igualmente, prorrogar a vigência da obrigação acessória consistente na
garantia nimiada, prevista na cláusula sétima do instrumento contratual.

CLAUSULAQU{NTA-DOSRECURSOS

Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente contrato correrão à conta do
Orçamento Geral da CONTRATANTE, no Programa de trabalho: 12.364.2080.20RK.0042 e
12.364.2080.20RK.0042. ; PTRES: 108366 e 10837]; Natureza da Despesa: 339039; e Fonte:
8100000000.

CLAUSULASEXTA DASDISPOSIÇOESFINAIS

Ficam ratiHlcadas e permanecem em vigor todas as demais cláusulas do Contrato
Original

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

Florianópolis, 21 de março de 201 8
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Jair Napoleão Filho
contrata
son Viviam
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