SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró-Reitoria de Administração

O Pró-Reitor de Administração em Exercício da Universidade Federal de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições, de acordo com o art 65, parágrafo 8º, da Lei nº
8.666/93.
RESOLVE,
APOSTILAR, ao Contrato nº 43/2017, oriundo do processo originário nº
23080.048011/2016-07, celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a
empresa ADELIBE ALVES FARIAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.529.872/000116, o reajuste dos itens contratados com base no índice IPCA/IBGE, conforme e prevê a
cláusula sexta, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro pactuado
inicialmente, observando o que segue:
I.

Pela anualidade da apresentação da proposta, a partir de 07 de março de 2019 ficam
corrigidos os valores unitários dos itens em 3,89%, de acordo com índice
IPCA/IBGE acumulado de Março de 2018 a Fevereiro de 2019, conforme tabelas
abaixo:
a) Valores sem reajuste:

Item

un

Valor
Unit.
(R$)
9.735 3,38

un

6.891 27,68

190.742,88

un

4.419 41,82

184.802,58

un

4.219

3,69

15.568,11

un

4.419

3,94

17.410,86

un

4.156 25,71

106.850,76

m²

6065

140.889,95

Unid.
Qtd.
Medida

Descrição

001 Encadernação espiral, diâmetro 17, 50 folhas
Encadernação em capa dura, tamanho, A4 com
002 arte frontal, de até 100 folhas.
Encadernação em capa dura, tamanho, A4 com
003 arte frontal, entre 101 e 200 folhas.
Encadernação wire-o, tamanho A4, até 100
004 folhas.
Encadernação wire-o, tamanho A4, até 200
005 folhas.
Encadernação, brochura laminada (BOPP) e
cola pelo sistema Hot Melt, tamanho A5, até
006 200 folhas.
007 Confecção de banners coloridos em lona 400g,
1

23,23

Valor Total
(R$)
32.904,30

Assinado digitalmente por RODRIGO VALVERDE DA SILVA .
Verificaque a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 23080.048011/2016-07 e o código K6U1S80X.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02

009
010

011

014
015

m²

1949

37,52

73.126,48

m²

3.500 38,04

133.140,00

m²

3000

51,31

153.930,00

m²

3000 131,62

394.860,00

m²

822

39,17

32.197,74

m²

822

16,34

13.431,48

Total Geral 1.489.855,14
b) Valores reajustados:
Item

un

Valor
Valor Total
Unit.
(R$)
(R$)
9.735 3,51
34.169,85

un

6.891 28,76

198.185,16

un

4.419 43,45

192.005,55

un

4.219

3,83

16.158,77

un

4.419

4,09

18.073,71

un

4.156 26,71

111.006,76

m²

6.065 24,13

146.348,45

Unid.
Qtd.
Medida

Descrição

001 Encadernação espiral, diâmetro 17, 50 folhas
Encadernação em capa dura, tamanho, A4 com
002 arte frontal, de até 100 folhas.
Encadernação em capa dura, tamanho, A4 com
003 arte frontal, entre 101 e 200 folhas.
Encadernação wire-o, tamanho A4, até 100
004 folhas.
Encadernação wire-o, tamanho A4, até 200
005 folhas.
Encadernação, brochura laminada (BOPP) e
cola pelo sistema Hot Melt, tamanho A5, até
006 200 folhas.
Confecção de banners coloridos em lona 400g,
007 com acabamento de corda e madeira, pronto
2
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com acabamento de corda e madeira, pronto
para expor. 4x0 cores e instalação.
Confecção de lonas em 400g, 4x0 cores, com
solda eltrônica nas laterais, acabamento em
ilhós a cada 20cm. Com previsão de instalação
e remoção no campus da UFSC Trindade.
Confecção de banners coloridos em Glossy
Paper 250g, com acabamento de corda ou
madeira, pronto para expor para expor, com
4x0 cores e instalação.
Adesivo vinil, 4x0 cores, impressão em alta
qualidade, com recorte eletrônico, com
previsão de instalação.
Adesivo vinil 4x0 cores, impressão com alta
qualidade, aplicado em PVC 2 mm, fita dupla
face de alta aderência e instalação no campus
da UFSC
Fornecimento e instalação de película de
controle
solar,
tipo
profissional
reflexiva/espelhada), com capacidade para
bloquear no mínimo 98% da emissão dos raios
UV (ultravioleta); apresentar bloqueio de
energia solar de no mínimo 70%; transmissão
de luz visível entre 15 e 25%. Garantia mínima
de 03 anos.
Remoção e limpeza de película de controle
solar nos locais já existentes.

009
010

011

014
015

m²

1.949 38,98

75.972,02

m²

3.500 39,52

138.320,00

m²

3.000 53,31

159.930,00

m²

3.000 136,74

410.220,00

m²

822

40,69

33.447,18

m²

822

16,98

13.957,56

Total Geral 1.547.795,01
II.

O valor estimado anual desta contratação passará, a partir de 07/03/2019, de
R$1.489.855,14 (um milhão quatrocentos e oitenta e nove mil oitocentos e
cinquenta e cinco reais e catorze centavos) para R$ 1.547.795,01(um milhão
quinhentos e quarenta e sete mil setecentos e noventa e cinco reais e um
centavo).
Florianópolis, 02 de abril de 2019.
______________________________
Rodrigo Valverde da Silva
Pró-Reitor de Administração em Exercício
CPF 342.374.379-49
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para expor. 4x0 cores e instalação.
Confecção de lonas em 400g, 4x0 cores, com
solda eltrônica nas laterais, acabamento em
ilhós a cada 20cm. Com previsão de instalação
e remoção no campus da UFSC Trindade.
Confecção de banners coloridos em Glossy
Paper 250g, com acabamento de corda ou
madeira, pronto para expor para expor, com
4x0 cores e instalação.
Adesivo vinil, 4x0 cores, impressão em alta
qualidade, com recorte eletrônico, com
previsão de instalação.
Adesivo vinil 4x0 cores, impressão com alta
qualidade, aplicado em PVC 2 mm, fita dupla
face de alta aderência e instalação no campus
da UFSC
Fornecimento e instalação de película de
controle
solar,
tipo
profissional
reflexiva/espelhada), com capacidade para
bloquear no mínimo 98% da emissão dos raios
UV (ultravioleta); apresentar bloqueio de
energia solar de no mínimo 70%; transmissão
de luz visível entre 15 e 25%. Garantia mínima
de 03 anos.
Remoção e limpeza de película de controle
solar nos locais já existentes.

