PODER lfGISlAnvO
SENADO FEDERAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO

ao ConIJ31O n" OI8l2C08·5EEP, celebrad:>
enlre o SENADO FEDERAL a (l "mprc$3
INSTITUTO CULTURAL EDUCACICNAL E
PRCf'ISSIQNALlZANTE DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA DO BRASIL· ICE".

o SENADO FEDERAL através de sua SecrOlario Esoecie! de Ed loraçao
e Puohcações - SEEP. neste alo representado peb seu Diretor-Geral, HAROLDO
INSTllUTO
CULTURAL
EDUCACIONAL
E
FEITOSA
TAJRA,
e
o
PROFISSIONALIZANTE DE PESSOAS COM DEFICI~NCIA DO BRASll·ICEP, neste
ato representado por sua Diretora Presidente, SUEIDE MIRANDA LEITE, tendo em vista
a manifestação do gestor, 11 386. a mllnifestaç50 da CONTRATADA, f1s, 426/4:)1, a
aUlol"lzaçao 00 Senhor Duetar·Geral, fI. 545, a Conferencia de Minuta n9 1861ADVOSF
de fls. 531/535. e as demais informações conHdas no Processo nO 004 555/06-6·SEEP.
resdvsm ad;lar o Controlo n' 01612008-SEEP, com base nas suas cláusulas QUinta e
óécima segunda, no art. 41 do Ato nO lQ12Ql0. nos arts. 34. 35, 36, 38, 39 e 40 do Alo
n9 24/98, no art, !)9 do Ato nO 312010. todos da ComlGGão Dirctora do Senaclo FC(leral e
na Lei n 9 8 666193. medanle as seguintes clâuSlJlas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
o p-esente ad,t vo tem por objeto reajustar o preço do Contrato em
6,36970%, correspondente à variação do INPClI6GE de malol2OO8 (mês da Droposlal a
selembr<:W'2000 (rTÔS do primeiro aniverSárlO ao C<lntral01
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em lace do re::ajusle <lo cooul desla cláusula,
o valor mensal do contrato hca reajustado em 6,36970% passando de RS 26.974,46
(vinte e seis mil, ooveceotos e selem e quatro reais e quarenta e seiS c9"llavosl para
RS 28.698,05 (vinlo o oito m~, seiscentos e noventa e 0110 reaIs e CincO cenlavos)
Y'QOrar a par11r de 10 de setembro de 2009, contorme planllnas de cuslOS e resumo
geral, anexo deste lermo.

ª

PARÂGRAFO SEGUNDO - O valor anual 010 contrato, passa a ser de
RS 344.376,60 (trezonlos e quarenta e quatro mil, lralertos e setenla e seis reaiS e
~
sessenta cenlavos).

/
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SENADO FEDERAL
CLÁUSULA SEGUNDA
Em contormidade com o disposto no Ato da Comissao Diretora nO 3 de
2010, a parte Intervemente leterida no preãmb~ Coo/ral0 rf' 01812008·SEEP passa a
ser o Senado Fwe,al, CNPJ n' 00.530.279/000 1-15.

CLAUSULA TERCEIRA

É vedada a contratação, por parte da CON'] RATADA, para prestação de
serviços tercemzados, de empregados qUi! sejam cônjuges, companhEmos ou parentes
até o 3 0 grau, na linha rela ou colateral, p()( consangüinidade Ou afinidade, dos
Senadores e servidores do Quadro de Pessoal do SENADO, ocupantes de cargos ou
llllçôes comissionadas de ~eção, na lorma do disposto no Alo da Comissão Diretora
do Senado Federlll nO 1212010 (publicado no Bolelim de Admmrstrsçáo de Pessoal do
5F - BAP nO 4476, de 11/0612010).

CLÁUSULA aUART A

o

Contrato n~ 01812008liCa prorrogado de 10 de setembro de 2010 a 09
de setembro de 2011. O reajuste seri1 processado em autos apartados.
PARÁGRAFO ÚNICO - Fica expressamente pactuado, contudo, Que o
presente contrato serll fascineMo nntcs do ternlHO IIxaao no capul desta cláusula, a
qualQuer tempo e devidamente reduzido a termo, em ralao da celebração e vigência do
contrato decorrenle da cOnclusAo de outro procedimento Hc,tatório.

CLAUSULA QUINTA
As despesas decorrentes do presente Insllumento COIT~rão à conta dll
dotação orçamentária 01031055145970001. natureza de Despesa 339092, ter.do Sido
empenhada mediante a Nota de Empenho n" 2010NE002754, referente a despesas
exercicios anteriores, natureza do Oellpese 339037, lendo slClo empenhadas medante
as Notas ele Empenho n" 2010NEOO2751, em reforço a nota de empenho n"
201ONEOO1566, referen:e ao reajuste, e natureza de Despesa 339037 tondo sido
empenhadas mediante as Notas de Empenho n' 201ONEIXl2755, referenle a
prorrogaçâo, todas do dia 6 de agosto de 2010.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para o exerc1cio Muro, o SENADO erllltlrá nota
de empellho, indicando a dotação orçamentária à conta da Qual COfr8fão as dospesas.
Indopendentemente de celebraçâo de termo aditivo

CLÂUSULA SEXTA
A CONTRATADA deve apresentar a complementação da garantia. no
prazo de 10 (dez) dias corridos, a conlar ela assinatura deste instrumento, V i S @ _
Pdgin .. 2 de 3

~

SENADO FEDERAL
atender ao reajuste concedido. em conformidade com a cláusula oilava - da garantia do
COfIIralo oJlglnal ele art. 56 da Lei n2 8.60093.
PARÁGRAFO PRIMEIRO cláusula OIlava (Da Garantia) (\O C0I11'010:

Acrescente-se o seguinte parágralo à

"PARÁGRAFO QUINTQ - Nas hipóteses de a
garanlla ser prestada nas 1(lrmas prev~t~ l10S incisos 11 e
111. não se admitirá que os respec~vos documentos
contenham qUillQuer lermo ou condição que limitem ou
If\lstrem a piena execução deJ valor da garantia oiertaaa·
PARÁGRAFO SEGUNDO - C<l30 a garanba prestada oJloinalmenle
não se enquadre nas condições especiticadas acima. a CONTRATADA deverá
apresentar, no pra~o de 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura deste
aditivo, nova garanlla correspoll(lente a 5% lci'leo por CenlO) 00 valor global
atualizado do presente contrato, nos termos do art. 56 ela Lei n~ 8.666193 e da
clausula Oitava do aj~le 0"9nnl.

CLÁUSULA SÉTIMA
Ficam manhdas as demais cláusulas e condlçôes constantes do contrato
o'iginaJ e do prrneiro lermo aditivo, não expressamente altera<bs por este lermo
Assim ~L1S1aoos, assnam o prc5cnlo em dUiilS vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas adiante deSIgnadas, que também o subscrevem.

Brasilia·OF,

&

de

A;&tft

de 2010

,---f:_A.< -f~?
HAROLDO FÉITOSA.fÂJRA
DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL

SUEI
:.<l
INSTITUTO CULTURAL EDUCACIONAL E fl
FISSIONALlZANTE DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA DO BRASIL -ICEP.
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