Proces&:J

no 00200.013831/2018-22

SENADO FEDERAL
SEGUNDO TERMO ADITIVO

ao Contrato n° 023/2017, celebrado entre a
UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL,
e a empresa FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO
DO CEARÁ - FUNTEL C. , para a prestação de
serviços de comparti Ihamento da torre de RáJi o e
TV e sua área física adjacente, e toda a
infraestrutura, em Aldeota, Fortaleza- CE.

A UNIÃO, por intermooio do SENADO FEDERAL, neste ato representooo por sua DiretoraGeral, ILANA TROMBKA, e a Empresa FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEA RÁ
- FUNTELC, neste ato representooa pela Sra. ANA CRISTINA CAVALCA NTE
MACHADO, tendo Em vista q manifésta;ã:l do ÓrgãJ Técnico, documento
n°
00100 . 142005/2018~18, .à . concordâÍicia 'da . CONTRATADA,
documento
n°
00100.136901/2018-48,
o
Parecer
n°
51/2019-ADVOSF,
documento
n° 00100.011721/2019-35, a autorizc:çã:) do Exmo. Sr. Primeiro-Secretário, documento
n° 00100.044370/2019-49 (VIA 001), a ~rovc:çã:) da Sra. Diretora-Geral, documento
n° 00100.021067/2019-78,
e as dEmais informações contidas no
ProCESSO
n° 00200.013831/2018-22, resolvEm ooitar o C'ontrato n° 023/2017, com base na suà Cláusula
Dédma Primeira, na Política de Contratações do ·Seri~o Fa:Jeral, instituída .pelo Anexo V da
Resolução n° 13/2018, no Ato n° 9/2015 da Diretoria-Geral do Sena:lo Federal, no art. 57, 11 ,
da Lei n° 8.666/93, e ma:! i ante as seguintes CI áusul as:

CLÁUSULA PRI MEl RA
O Contrato n° 023/2017 fica prorrogooo de 31 de março de 2019 a 30 de março de 2020.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- O reajuste cuja incidência coincide com o início da presente
prorrogc:çã:) fica resguarda:lo e será aplica:lo na forma da Cláusula Sexta do Contrato tãJ logo
se conheça o percentual de varic:çã:) do índice pactua:lo referente ao período compreendido
entre março de 2018 (mês do primei~o aniversário do Contrato) e março de 2019 (mês do
segundo aniversário do Contrato), que será proe€SSCdo €1"!1 autos aparta:los.

o.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica expressamente pactuooo, contudo, que o presente
Contrato perderá a sua vigência antes do término fixooo no caput desta Cláusula, a qualquer
tEmpO e devidamente ra:Juzido a termo, Em razoo da vigência e início da execução contratual
decorrente da conclusãJ de outro proca:Jimento lic[~atório que pr~udiquE: a preStc:çã:) dos
serviços do Contrato ora prorroga:lo.
·
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SENADO FEDERAL

.._ CLÂUSULA
·sE;GUNDA
.
.
As despesas dEmrrentes do presente i nstrumento correroo à conta de dotaçOO orçamentária
classifica:ia como Programa de Trcbalho P1131055125495664 e Natureza de Despesa
339039, tendo sido empenhadas ma:iiante a Nota de Empenho n° 2019NE800435, de 27 de
março de2019.
·
PARÁGRAFO ÚNICO -Para o exercício futuro, o SENADO emitirá nota de empenho,
indicando a dotaçfu orçamentária à conta da qual correroo as despesas, independentemente de
celebraçfu determo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato original . e do
Primeiro Termo Aditivo, noo expressamente alteradas por este termo.
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vi as de igual toor e forma, na
presença das testemunhas adiante designadas, q1;1e também o subscrevem.

,,
Brasília-DF, ~~ de ~ D

de2019.

_jO.n.o(\'~

I LÃt\fA WOM BKA

DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

Testemunhas:
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