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SERVIço PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO ADITIVO

10 TERMO ADITIVO ao CONTRATO N 0 18/2018, que
entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE, e a empresa Guichê Web
Comercialização de Ingressos Ltda..

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia Federal, vinculada ao
Ministério da Educação, com sede na Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, Estado do Rio de
Janeiro, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.523,215/0001—
06, neste ato representada pelo seu Magnífico Reitor, Professor ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA
NOBREGA, nomeado por Decreto Presidencial publicado no DOU de 21/11/2018, portador da
cédula de identidade nº 047412036, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CIC/MF sob o nº
808.987.697—87, e a Empresa GUICHÉ WEB COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS LTDA., inscrita
no CNPJ/MF sob n.º 18.797.249/0001—35, com sede a Avenida Vale do Sol nº 5236, Bairro Vale
do Sol, Votuporanga/SP, neste ato representada pelo seu Representante Legal, Sr. (ª) MARCIO
DA SILVA GARCIA, portador da Cédula de Identidade n.º 41.067.025—X, expedida pela SSP/SP e
do CPF/MF n.º 223.759.638—73, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Termo Aditivo com fundamento na Lei 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Decreto
5.450, Decreto 3.931/01, subsidiada pela Lei n.º 8.666/93 e alterações, tendo entre si, justo e
avençado Termo Aditivo, nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 Retificação da Clausula Quinta do Termo de Contrato nº 18/2018, que passa ter a seguinte
redação:

“5 CLAUSULA QUINTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1 São obrigações da Contratada:

5.1.1 Fornecimento de equipamentos em Sistema de Comodato, para as 04 bilheterias do

Centro de Artes UFF (04 Monitores auxiliares para visualização do mapa de vendas

para os clientes, 05 Impressoras Térmicas para impressão dos ingressos, 02

Impressoras Laserjet para relatórios e borderôs, 05 Laptops ou Notebooks com
1

Sistema Gerencial e de Vendas e 03 Leitores de código de barras/ QR code) de M
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acordo com as especificações mínimas exigíveis citadas no Item 1.4 ;

5.1.2 Executar a implantação e instalação dos softwares para o Teatro da UFF, Cine Arte

UFF e OSN — Orquestra Sinfônica Nacional UFF, sendo:

04 pontos de venda multieventos, com softwares do Teatro, Cinema e OSN no mesmo

ponto de venda;

5.1.3 Fornecer o devido treinamento básico dos sistemas junto aos operadores e

supervisores pela Bilheteria do CEART localizados no local da Unidade;

5.1.4 Dispor de suporte técnico com plantão compativel com o expediente das Bilheterias

tanto em dias de vendas antecipadas, como em dias de eventos, ou seja, de Segunda

a Domingo, com atendimento através de tecnico da Empresa Contratada.

No caso de falhas técnicas no sistema, a comunicação poderá também ser feita

através de telefone, rádios, internet ou outro meio de comunicação que permita

manutenção e acesso remoto a todo o sistema para consultas e emissão dos

relatórios das movimentações de vendas;

5.1.5 Fornecimento de Ingressos/Bobinas, com logotipo do Centro de Artes UFF em duas

cores, no verso, e serrilhadas garantindo a eficiência para destacar os ingressos após

a emissão dos mesmos e sua instalação no sistema de automação de bilheterias, sem

qualquer tipo de custo adicional para o Centro de Artes UFF.

A estimativa de base para cálculo da quantidade de ingressos a serem fornecidos

é de 162.000 ingressos / anual.

5.1.6 Fornecimento de todo e qualquer material de manutenção para os equipamentos e

impressões para o período de 12 meses;

5.1.7 Promover a troca ou reparo de qualquer dos equipamentos que apresentarem defeitos
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CLAUSULA QUINTA — DO FORO

O Foro privilegiado para dirimir eventuais
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questões oriundas do presente Termo, e não
resolvidas administrativamente, é o da Seção Judiciária de Niterói, da Justiça Federal do Estado
do Rio de Janeiro, na forma prevista pelo artigo 109, Ida Constituição Federal.

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 03 (três) vias de
igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes
contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo—se as
partes contratantes a cumprir o presente Termo em todas as suas cláusulas.

Niterói (RJ), (Qq de ANIMA/Misha!

75; %s

de 2018.

Fabio Barboza P
Vice—Reitor da Ulªlª-5305Nhnn .o M mn

ANTONÇIQICLAU LUCAS DA Nõiâ'i'fêºdl'ixW/“lººiª
UNIVERSIDAD FEDERAL FLUMINENSE

GUICHÉ WEB COMERCIALI

,

MÁRCIO DANãILVA GARCIA
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