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TERIWO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO
67/2017 QUE FAZEM ENTRA SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA E A ASSOCIAÇÃO PARANAENSE
DECULTURA-APC.

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 em Exercício, Rodrigo Valverde da Silva, CPF: 005.293.409-84, doravante denominada
CONTRATANTE, e a ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC, inscrita no CNPJ/MF
sob o n' 76.659.820/0001-51, sediada na Rua Imaculada Conceição, n' 1.155, baixo Prado Velho, em
Curitiba/PR, CEP 80.215-901 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
Délcio Afonso Balestrin , portador do CPF n' 5 1 8.034.459-04, tendo em'vista o que consta no Processo
n' 23080.036800/2016-97 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 1997 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 da Inexígibilidade n' 004/2017, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato em referência por 12
(doze) meses, no período de 24 de janeiro de 201 9 a 24 de janeiro de 2020, de acordo com o que faculta
sua cláusula segunda, bem como o reajuste dos valores pelo IPC-A (IBGE).

CLAUSULASEGUNDA-DOREAJUSTE

O valor mensal do contrato passará de RS 1.240,19 (um mil, duzentos e quarenta reais e dezanove
centavos) para RS 1.290,36 (um mil, duzentos e noventa reais e trinta e seis centavos) em decorrência da
aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, conforme previsto na cláusula sexta
do Contrato, perfazendo o va]or anual de R$15.484,32 (quinze mil quatrocentos e oitenta e quatro
reais e trinta e dois centavos)

CLÁUSULATERCEIRA DOSRECURSOS
Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta do Orçamento Geral da
UFSC, no Programa de Trabalho 12.364.2080.20RK.0042; Ptres 108366;
Natureza 339039.
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CLÁUSULA QUARTA - DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Fica a CONTRATADA obrigada a prorrogar a vigência da obrigação acessória consistente na
garantia firmada, nos termos e condições da cláusula sétima do instrumento contratual em
referência.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ficam ratificadas e permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato inicial que não foram
atingidas.

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