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CONTRATO N!! 410/UDESC!2013
CONTRATAtAO

DE

EMPRESA

SEGURADORA

PARA

FORNECIMENTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA
ALUNOS

DA

UDESC, CON FORME

ESPECIFICAtOES

CONTIDAS

NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE A FUNDAtAO
UNIVERSIDADE

DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC E A

EMPRESA MBM SEGURADORA S.A.
Pelo presente

instrumento

particular,

CATARINA - UDESC, localizada

a FUNDAtAO

nesta capital,

UNIVERSIDADE

na Av. Madre Benvenuta,

DO ESTADO DE SANTA
2007 - Itacorubi,

no CNPJ sob n° 83.891.283/0001-36

neste ate representada

pelo Reitor Antonio

Sousa,

CPF 467.577.244-72,

daqui

CI

n°

CONTRATANTE,

1067643/SSPPB,
e, de outro,
-

Bairro

. i ;l

7.883.807/0001-06,

o

presente

-

SEGURADORA

Alegre/RS,

.j,."ft..

C(J;/42",

neste

CONTRATADA,

pactuam

0

presente

de

denominada
na Rua dos

representada
registrada
com

pelo Sr(a).
0 CNPJ n°

contrato

que se

bem como, demais normas legais federais

as clausulas e condic;:6es que se enunciam

tem como origem

diante

S.A., localizada
ate

~tt1,lc:;li\.)t=·,

e alterac;:6es posteriores,

atendidas

contrato

MBM

Porto

ora denominada

regera pela Lei 8.666/93
estaduais vigentes,

a empresa

Centro

por

inscrita

Heronaldo

1014/2013,

0

EMPRESA SEGURADORA PARA FORNECIMENTO

e

a seguir:

objetivando

a

DE

DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS

PARA ALUNOS DA UDESC.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Integram
fins de direito,
1014/2013
formam

obrigando

prazos implicara

valor

deste contrato

Universidade

de contrato,

para todos

os

as condic;:6es do Edital do PREGAO

da CONTRATADA, anexos e pareceres

que

0

termo de contrato,

sera emitida

a ordem de servic;:o, a partir

apta a realizar a prestac;:ao dos servic;:os. 0 nao cumprimento

em multa conforme

ao objeto

termo

licitatorio.

PARAGRAFO SEGUNDO - Assinado

referente

0 presente

e seus anexos, bem como a proposta

0 procedimento

da qual estara a contratada

o

e completam

as partes em todos os seus termos,

dos

item II-a, da clausula decima deste contrato.

e de R$ 0,79 (setenta

do PREGAO 1014/2013

e nove centavos)
cujo pagamento

por academico

sera efetuado

segurado

-

pela Fundac;:ao

do Estado de Santa Catarina/UDESC.

A CONTRATANTE pagara

a CONTRATADA,

os servic;:os executados,

atraves de Ordem Bancaria da

Agencia SETOR PUBLICO Banco do Brasil SA.
a) - mediante
apresentac;:ao da nota fiscal/fatura
que devera ser emitida em nome da
Contratante, da qual devera constar 0 numero desta licitac;:ao, acompanhado
da liberac;:ao dots)
Gestor(es)

de Execuc;:ao do Contrato;

b) - liberado

mediante

a apresentac;:ao das Certid6es

para com as Fazendas Municipal,

Negativa de Debitos para com FGTS, INSS e

Federal, de prova de inexistencia

de debitos

inadimplidos

perante a Justic;:a do Trabalho e Estadual de Santa Catarina e, se for 0 caso, do Estado em que for
sediado a licitante vencedora,

conforme

Decreto Estadual nQ 3.650, de 27 de maio de 1993, com

a redac;:ao do Decreto nQ 3.884, de 26 de agosto de 1993;
c) - realizado
20 (vinte)

at raves da Agencia SETOR PUBLICO DO Banco do Brasil S/A, no prazo maximo

dias, contados

da data de aceite

do documento

habil,

conforme

de

a prestac;:ao d

servic;:os, desde que apresente em conjunto os documentos solicitados no item anterior.
d) - Nao havera em hipotese alguma pagamento antecipado dos servic;:os a serem prestados.
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e) - Nos pret;os, alem da mao-de-obra
e/ou abatimentos,

impostos,

fiscais e comerciais,

e materiais, ja deverao estar incluidas eventuais

taxas e encargos sociais, obrigat;oes

assim como despesas com transportes

que incidam sobre a contratat;ao.
f) - Caso a empresa seja optante
apresentat;ao

de termo

- A aliquota

internas

do SIMPLES devera

comprovar

as situat;oes de isent;ao do ICMS, conforme

do ICMS a ser aplicada

no Estado de origem,

Constituit;ao

e deslocamentos,

sera considerada

conforme

disposto

a

fiscal referente

deverao ser observados,
Anexo 2 - Beneficios

legislat;ao vigente:
para as operat;oes

155, inciso VII, alinea

nas operat;oes

Fiscais, Capitulo

aquisit;ao

internas,

de mercadorias

os beneffcios

"b"

ou prestat;ao

da

1- Das Isent;oes, do Regulamento

objeto deste Contrato goza de isent;ao do ICMS, condicionado

do ICMS, aprovado

no pret;o, do valor

fiscal de venda, conforme
Estado de Santa Catarina,

aprovado

ao imposto dispensado

pelo Decreto

no
pelo

como segue:

ao desconto

e a indicat;ao do valor do desconto no respectivo
dispoe 0 artigo 1Q, inciso XI, do Anexo 2, do Regulamento

equivalente

de servit;os

de isent;ao de ICMS previstos

Decreto Estadual nQ 2.870 de 27 de agosto de 2001, e suas alterat;oes,
0

mediante

da Receita Federal.

Federal.

g.2) - No documento

I)

esta condit;ao

aquela fixada

no artigo

vantagens

previdenciarias,

e outras quaisquer

de opt;ao ou ficha cadastral, ambos de competencia

g) - Devera ser observada
g.l)

trabalhistas,

documento
do ICMS do

Estadual nQ 2.870 de 27 de agosto de 2001,

com amparo no Convenio ICMS nQ 26/03;
II) a isent;ao do ICMS na aquisit;ao

de mercadorias

Publica Estadual alcant;a apenas fornecedores

por 6rgaos ou entidade

catarinenses;

ten ham gozado de isent;ao fiscal, que deverao deduzir

0

da Administrat;ao

salvo aqueles de outros estados que

tributo

correspondente

no documento

fiscal de venda.
III) tambem

goza de isent;ao

transporte das mercadorias adquiridas pela Administrat;ao Publica
Estadual, nos termos do artigo 5Q, inciso VI, do Anexo 2 supramencionado,
caso em que tambem
devera ser indicado

0

0

desconto

no documento

fiscal respectivo.

h) Nas opera~oes interestaduais,

0

6rgao ou entidade

ou servi~os devera observar

0

Regulamento

admitiu

0 beneficio

i) Vencido

0

base

mesmos

nos

observancia

se

responsavel

pela aquisit;ao de mercadorias

do ICMS do Estado de origem

do fornecedor

da isent;ao.

prazo estabelecido
criterios

ao que dispoe

e nao efetuado
adotados

0

para

0

pagamento,

a atualizat;ao

artigo 117, da Constituit;ao

os valores serao corrigidos
das obriga~oes

com

tributarias,

em

Estadual e artigo 40, inciso XIV, alinea

"c", da Lei Federal nQ 8.666/93.
j)

Estabelece-se

contratada,

que

as Notas

Fiscais/Faturas

nao em

conformidade

serao

devolvidas

a

para as devidas corret;oes.

k) Nao sera contado

como atraso por passado os 20 (vinte) dias do aceite do documento

caso nao seja apresentado
I) Nao sera permitida
parte da empresa

qualquer

vencedora,

forma de adiantamento
m) No pagamento

em conjunto

os documentos

negociat;ao

dos creditos

bem como, fica vedada

solicitados
advindos

habil,

na letras "b".
da prestat;ao de servit;os por

a sua negociat;ao

com terceiros

como

de recursos.

sera efetuada

Cabera a UDESC, efetuar
acordo com 0 estabelecido

0

a retent;ao do INSS, ISS e IR, na forma da legislat;ao.

pagamento pelo fornecimento
na clausula segunda.

do objeto

do presente

contrato,

de

§1° - A UDESC nao respondera por qualquer onus, direitos ou obriga~oes vinculadas a legislat;a
tributaria,
trabalhista,
previdenciaria,
securitaria
ou terceiros, decorrentes
da execut;ao do
presente
contrato,
CONTRATADA.

cujo

cumprimento

e

responsabilidade

~~
~

cabera,

exclusivamente,

a
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e a atua~ao de fiscaliza~ao

da UDESC em nada restringe

unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne
as suas consequencias
§3Q-

Assegurar

uniformizados
§4Q

-

-

livre

0

acesso

e identificados,

Promover

quantitativo,
§5Q

e implica~oes

0

proximas

dos

profissionais

da CONTRATADA,

e a fiscaliza~ao

em registro proprio

Prestar as informa~6es

aos bens e servi~os contratados,

e

ou remotas.
quando

devidamente

aos locais que devem executar suas tarefas.

acompanhamento

anotando

a responsabilidade

dos servi~os, sob os aspectos qualitativo

as falhas e solicitando

e os esclarecimentos

que venham

e

as medidas corretivas;

a ser solicitados.

cLAUSULA QIjARTA,:: DAFISCAI;I~~9\IO
A UDESC fiscalizara

a execu~ao dos servi~os contratados

nos termos

do art. 58, inciso III, e art.

67 da Lei Federal n° 8.666/93.

A CONTRATADA obriga-se
apresentada

no

documentos

a fornecer

procedimento

0

objeto

licitatorio,

da licita~ao e especifica~oes

em multa conforme
02 - Substituir,
considerados

fiscal,

especie

profissionais,

vencedora(s)

devera(ao)

qualquer

profissional

cujo

por todas
trabalhista

e origem,

e quaisquer
ou civil,

incluida

a execu~ao

pertinentes

para

despesas,

bem como,

a alimenta~ao,

todos

os

do presente

a presta~ao

dos

deste prazo implicara

desempenho

e conduta

desempenho

dos servi~os;

em especial,

despesas
onus

ou

outro

sejam

de natureza

ou encargos

de

beneficio

dos

do objeto do Contrato;
demandas

por preven~ao,

ou vinculadas

equipamentos,

0

transporte

aos servi~os, originariamente
necessidades

como

iniciar

emolumentos,

05 - Assumir todos os encargos de eventuais
06 - Fornecer

a qual,

previsto no item II-a, da clausula decima deste contrato.

imediatamente,

03 - Responsabilizar-se
qualquer

de acordo com a proposta

pela ordem de servi~o. 0 nao cumprimento

pela CONTRATANTE como inconvenientes

previdenciaria,

contrato

da UDESC, passa a fazer parte integrante

contrato, independente
de transcri~ao.
01 - Assinado 0 contrato, a(s) empresa(s)
servi~os, na data estabelecida

do presente

PREGAO 1014/2013,

em quantidade,

trabalhistas,

qualidade

cfvel ou penal relacionados

conexao ou continencia;
e tecnologia

compativeis

com as

dos servi~os;

07 - Responsabilizar-se

pelo treinamento

execu~ao dos servi~os, sem quaisquer
08 - Providenciar

a imediata

e capacita~ao

onus adicionais

corre~ao

dos profissionais

necessarios

a perfeita

para a CONTRATANTE;

das deficiencias

apontadas

pela CONTRATANTE na

execu~ao dos servi~os contratados;
09 - Nao transferir
10 - Manter

a outrem,

durante

no todo ou em parte, 0 objeto do Contrato;

toda a execu~ao do Contrato,

as condi~oes

exigidas na licita~ao;
11- Comunicar a CONTRATANTE por escrito, toda e qualquer
durante

ocorrencia

e qualifica~ao

de acidentes verificados

a execu~ao do Contrato;

12 - Garantir

a utiliza~ao unica e exclusiva de materiais

normas estabelecidas

de primeira

qualidade,

que atendam

destinados

a execu~ao

do presente contrato

tem seu valor a conta da

classifica~ao:

SUBA~AO
3176

as

em lei.

Os recursos or~amentarios
seguinte

de habilita~ao

FONTE

ELEMENTO DE DESPESA

100-228,240,260,261,262,

339039

265,269,285,300,628,640,
660, 661, 662, 665, 669 e 685

~
~
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podera ser alterado

nos caso previstos

nos art. 58, inciso I, § 1Q e §2Q, e

artigo 65 da Lei Federal nQ 8.666/93.
cLAUSULA

OITAVA

A inexecuc;:ao total
contratuais

ou parcial

Dos direitos
estabelecida

os direitos

motivo

cumprimento

III - a lentidao
conclusao
IV -

na forma

do contrato

enseja

a sua rescisao,

com

as consequencias

para rescisao do contrato:
de clausulas contratuais,

irregular

especificac;:oes, projetos

de clausulas contratuais,

do seu cumprimento,

ou prazos;

especificac;:oes, projetos

levando a Administrac;:ao a comprovar

da obra, do servic;:o ou do fornecimento,

atraso injustificado

0

da Administrac;:ao, em caso de rescisao administrativa,

ou parcial

nao cumprimento

0

com as consequencias

e as previstas em lei ou regulamento.

Constituem
II -

a sua rescisao

no art. 77 a 80 da Lei nQ 8.666/93.

A inexecuc;:ao total
contratuais
0

ensejara

dos artigos 77 a 79 da Lei 8666/93.

da Administrac;:ao:

Ficam resguardados

I-

do Contrato

e as previstas em Lei, nos termos

e prazos;

a impossibilidade

da

nos prazos estipulados;

no infcio da obra, servic;:o ou fornecimento;

V - a paralisac;:ao da obra, do servic;:o ou do fornecimento,

sem justa causa e previa comunicac;:ao

a Administrac;:ao;
VI - a subcontratac;:ao

total ou parcial do seu objeto,

cessao ou transferencia,
admitidas
VII -

0

total

ou parcial,

a associac;:ao do contratado

bem como

a fusao,

com outrem,

cisao ou incorporac;:ao,

a

nao

no edital e no contrato;

desatendimento

das determinac;:oes

regulares da autoridade

designada

para acompanhar

e fiscalizar a sua execuc;:ao, assim como as de seus superiores;
VIII -

0

cometimento

reiterado

de faltas na sua execuc;:ao, anotadas

na forma

do § 1Qdo art. 67

da Lei 8.666/93;
IX - a decretac;:ao de falencia ou a instaurac;:ao de insolvencia
X - a dissoluc;:ao da sociedade

ou 0 falecimento

civil;

do contratado;

XI- a alterac;:ao social ou a modificac;:ao da finalidade

ou da estrutura

da empresa, que prejudique

a execuc;:ao do contrato;
XII - razoes de interesse
determinadas
contratante

publico,

pela maxima

de alta relevancia

autoridade

e exaradas no processo administrativo

XIII - a supressao,

por parte

da Administrac;:ao,

modificac;:ao do valor inicial do contrato
XIV - a suspensao
120 (cento
interna

ou guerra,

contratualmente

ou

ainda

do

por

imprevistas

a que se refere

e
0

contrato;

escrita da Administrac;:ao,
publica,

suspensoes

que

totalizem

indenizac;:oes

0

a

da ordem

mesmo

prazo,
e

assegurado

ao

de optar

de

por prazo superior

grave perturbac;:ao

desmobilizac;:oes e mobilizac;:oes e outras previstas,

ate que seja normalizada

obrigatorio

acarretando

no § 1Qdo art. 65 desta Lei;

sucessivas

assumidas

pela suspensao

do cumprimento

das obrigac;:oes

a situac;:ao;

a 90 (noventa)

dias dos pagamentos

de obras, servic;:os ou fornecimento,

salvo em caso de calamidade

0

justificadas

a que esta subordinado

pelas

nesses casos, 0 direito
superior

repetidas

pagamento

conhecimento,

de obras, servic;:os ou compras,

dias, salvo em caso de calamidade

contratado,

XV - 0 atraso

e amplo

administrativa

alem do limite permitido

de sua execuc;:ao, por ordem

e vinte)

independentemente

decorrentes

da esfera

devidos

pela Administrac;:ao

ou parcelas destes, ja recebidos

ou executados,

publica, grave perturbac;:ao da ordem interna ou guerra, assegurado

ao contratado 0 direito de optar pela suspensao
seja normalizada a situac;:ao;

do cumprimento

de suas obrigac;:oes ate que

XVI- a nao liberac;:ao, por parte da Administrac;:ao, de area, local ou objeto para execuc;:ao de obra,
servic;:o ou fornecimento,
especificadas no projeto;

nos prazos contratuais,

bem como das fontes

de materiais

naturais
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XVII - a ocorrencia

de caso fortuito

ou de forc;:a maior, regularmente

comprovada,

impeditiva

da

execuc;:ao do contrato.
XVIII - 0 descumprimento

no inciso V do art. 27 da Lei 8.666 sem prejulzo

do disposto

das

sanc;:6es penais cablveis.
Paragrafo unico.

Os casos de rescisao contratual

processo, assegurado 0 contraditorio
A rescisao do contrato
1- determinada

serao formalmente

III - judicial,

por ato unilateral

e escrito da Administrac;:ao, nos casos enumerados

nos incisos

no processo da licitac;:ao, desde que

para a Administrac;:ao;

nos termos

§ 12 A rescisao
fundamentada

nos autos do

podera ser:

I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo
haja conveniencia

motivados

e a ampla defesa.

da legislac;:ao;

administrativa

da autoridade

ou amigavel

devera ser precedida

de autorizac;:ao escrita

e

competente.

§ 22 Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem
que haja culpa do contratado,

sera este ressarcido dos prejulzos regularmente

houver sofrido, tendo ainda direito
I - pagamentos

devidos pela execuc;:ao do contrato

II - pagamento

do custo da desmobilizac;:ao.

§ 32 Ocorrendo

impedimento,

sera prorrogado

automaticamente

A rescisao

de que trata

consequencias,

0 cronograma

de execuc;:ao

por igual tempo.

inciso

I do artigo

79 da Lei 8.666/93

acarreta

as seguintes

sem prejulzo das sanc;:6es previstas nesta Lei:

I - assunc;:ao imediata
proprio

que

ate a data da rescisao;

paralisac;:ao ou sustac;:ao do contrato,
0

comprovados

a:

do objeto

do contrato,

no estado e local em que se encontrar,

por ate

da Administrac;:ao;

II - ocupac;:ao e utilizac;:ao do local, instalac;:6es, equipamentos,
execuc;:ao do contrato,

necessarios a sua continuidade,

III - execuc;:ao da garantia

contratual,

material

e pessoal empregados

na

na forma do inciso V do art. 58 desta Lei;

para ressarcimento

da Administrac;:ao,

e dos valores das

multas e indenizac;:6es a ela devidos;

§ 12 A aplicac;:ao das medidas previstas nos incisos I e II do artigo 80 da Lei 8.666/93 fica a criterio
da Administrac;:ao,

que pod era dar continuidade

a obra ou ao servic;:o por execuc;:ao direta

ou

indireta.
§ 22

E

permitido

podendo

a Administrac;:ao,

assumir 0 controle

Rescindido

0

Contrato

I - assunc;:ao imediata
proprio

no caso de concordata

de determinadas

atividades

do contratado,

na forma do art. 79, I, da Lei 8666/93, e facultado
do objeto

do contrato,

manter

0 contrato,

de servic;:os essenciais.

ao CONTRATANTE:

no estado e local em que se encontrar,

por ate

da Administrac;:ao;

II - ocupac;:ao e utilizac;:ao do local, instalac;:6es, equipamentos,
execuc;:ao do contrato,

necessarios a sua continuidade,

material

e pessoal empregados

na

na forma do inciso V do art. 58 da Lei nQ

8.666/93;

As sanc;:6ese penalidades que poderao ser aplicadas a licitante/contratada sao as previstas na
Lei Federal nQ 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterac;:6es posteriores, neste Pregao e 0
Contrato.
Penalidades

que poderao ser cominadas

I - Advertencia;
11- Multa:

as licitantes:

w-

ltltJ
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a) 0,25% p~r dia de atraso, na execuc;:aodo servic;:o,calculado sobre

0 valor correspondente a
parte inadimplente, aplicavel ate 0 20Q (vigesimo) dia, configurando a inexecuc;:aoparcial do
objeto.
b) 10% em caso da nao conclusao dos servic;:osou rescisao contratual, por culpa da contratada,
calculado sobre a parte inadimplente, a partir do 21Q (vigesimo primeiro) dia, 0 que podera
ocasionar a rescisao do contrato, sem prejuizo das demais penalidades previstas na Lei nQ
8.666/93.

111- Suspensao:

De acordo com 0 art. 87, da Lei Federal nQ8.666/93, a licitante e/ou Contratada, sem prejuizo
das demais cominac;:oeslegais e contratuais, ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao,
Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de ate 02 (dois) anos, na hip6tese de:
a) por ate 30 (trinta) dias, quando vencido 0 prazo de recurso contra a pena de advertencia
emitida pela Administrac;:aoe a contratada permanecer inadimplente;
b) por ate 90 (noventa) dias, quando a licitante interessada solicitar cancelamento da proposta
ap6s a abertura e antes do resultado do julgamento;
c) por ate 12 (doze) meses, quando a licitante adjudicada se recusar a assinar 0 contrato;
d) por ate 12 (doze) meses, quando a contratada motivar a rescisao total ou parcial do contrato;
e) por ate 12 (doze) meses, quando a licitante praticar atos que claramente visem a frustrac;:ao
dos objetivos da licitac;:ao;
f) p~r ate 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante apresentar documentos fraudulentos nas
licitac;:oes;
IV - Declarac;:aode inidoneidade para licitar e contratar com a Administrac;:ao Publica, em caso
de faltas graves apuradas por meio de processo administrativo.
V - As penalidades poderao ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da
Lei Federal nQ8.666/93;
VI - A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, sera descontada da garantia do
respectivo contratado (quando houver). Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, alem da perda desta, respondera 0 contratado pela sua diferenc;:a,que sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administrac;:aoou cobrada judicialmente.
VII - 0 atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execuc;:aodo contrato, e a multa sera aplicada
quando 0 atraso for superior a cinco dias.
VIII - A aplicac;:aoda multa nao impede que sejam aplicadas outras penalidades previstas pela
legislac;:aovigente, conforme disposic;:aodos arts. 87 e 88 da Lei 8.666/93.
IX - Na aplicac;:ao das penalidades previstas neste Edital, a Administrac;:ao considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou
Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplica-Ias, se admitidas as justificativas da
licitante ou Contratada, nos termos do que dispoe 0 art. 87, caput, da Lei nQ8.666/93.
X - As penalidades aplicadas serao registradas no cadastro da licitante/Contratada.
XI- Nenhum pagamento sera realizado a Contratada enquanto pendente de liquidac;:aoqualquer
obrigac;:aofinanceira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual.

o presente termo de contrato rege-se pelas leis nQ8.666/93, 10.520/02, LC123/06 e alterac;:oes
posteriores e demais normas legais federais e estaduais vigentes.
A CONTRATADAe a unica responsavel por quaisquer encargos decorrentes deste contrato, b
como, por prejuizo ou danos causados a contratante ou a terceiros.
"
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~

UDESC
o

prazo de vigencia

do Contrato

nos termos

sera de 12 meses, a partir

do

Os valores serao reajustados,

de sua assinatura,

podendo

anualmente,

Nacional de Pre~os ao Consumidor

pela varia~ao acumulada

amplo, divulgado

no perfodo do IPCA-

pelo IBGE -Instituto

Brasileiro de Geografia

rtir da data de assinatura

FISCAL DO CONTRATO

Centro

FAED

Rosane Rosa/Fabio

CEART

Marilise

CAV

Napolead

l

Rossine

Silnara Rodrigues

CESFI

",

Fabiana Larsen Friedemann

CCT

Gestor de Administra!;ao

do Contrato:

Patricia Anselmo

;

Strelow _/

CEAVI

Fanni Wippel

CERES

Ana Olivia Beckhauser
Alessandro

CEFID

.

dos S. Lisowski'"

Flavio Marcello

CEPLAN

Beatriz Ribas Konrad"

ESAG

Vanessa Canton .,

CEO

Leila Maria Matos/

CEAD

do contrato.

FISCAL DO CONTRATO

Centro

Elisabete Maria de Oliveira

REITORIA

ser

inciso II da Lei

Moraes

/
r

Setor de Contratos/PROPLAN.

Responsclvel Tecnico: Ivan Luis Tonon.
Quaisquer

exigencias da fiscaliza~ao,

inerentes

atendidas

pela CONTRATADA, sem quaisquer

§1!!- A entrega do objeto ora contratado
Proposta

Comercial

apresentada

ao objeto do contrato,

deverao ser prontamente

onus para a CONTRATANTE.

obedecera

ao estipulado

neste Contrato,

pela CONTRATADA, bem como as disposi~6es

aos termos da
constantes

no

PREGAO 1014/2013.
§2!! - A absten~ao

por parte da CONTRATANTE, de quaisquer

assistem em razao deste contrato,

nao importara

direitos

e/ou faculdades

renuncia destes, nao gerando,

que Ihe

pois, precedente

invocavel.

Fica eleito

0

independentes

foro

da comarca

da CapitaljSC

de outro mais privilegiado

E, para a validade

para dirimir

duvidas

que por ventura

ocorram

que seja.

do que aqui ficou estipulado,

lavrou-se

igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme,
Florian6polis

0

presente

e assinado

(SC),

&1..

termo

em 3 (tres) vias de

pelas partes contratantes.

:?~~p. ..de 2013.

de .~ ..

