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SENADO FEDERAL
TERCEIRO TERMO ADITIVO
ao Contrato nQ 027/2012, celebrado entre a União, por
intermédio do SENADO FEDERAL e fi empresa ADA
ENGENHARIA, CONSULTO RIA, PROJETOS E
CERTIFICAÇÓES LTDA., que tem por objeto a
prestação de serviços de manutenção preventiva e correti va
de um grupo gerador de 275kVA e Ilo-breaks com

potências de 15kVA até 135kVA, instalados

arquitetônico

do

SENADO,

em

11 0

complexo

J3rasí lialDF,

com

fornecimento de materiais e eventuais substitui ções de

baterias.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, neste ato representado pe lo seu DiretorGera l, ANTÔNIO HELDER MEDEIROS REBOUÇAS e a empre sa ADA ENGEN HARIA ,
CONSULTORIA, PROJETOS E CERTIFICA ÇÕES LTDA, neste ato representada por
L1NDOLFO ANTÔNIO CABRAL SARA IVA, tendo em vista a manifestação do gestor,
ns. 157/ 158, a co ncordância da CONTRATADA, n. 326, a Co nferência de Minuta
nO 058/2014 - ADVOSF, ns. 335/337 e ve rso, a autorização do Senhor Direto r- Gera l, n. 34 1 e
verso, e as demais in formações cont idas no Processo nO 00200.024827/2013-85, reso lvem
ad itar o Contrato nO027/20 12, com base na sua Cláusu la Décima Quarta, nos arts. 38, 39 e 40
do Ato nO24/ 1998, no Regu lame nto de Compras e Contratações do Senado Federa l, in stituído
pe lo Ato nO 10/20 10, ambos da Com issão Diretora, no inciso 11 do al'I. 57 da Lei nO 8.666/93,
e mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O Contrato nO 027/2012 fica prorrogado de 6 de março de 2014 a 5 de março de 20 15.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O reaju ste cuja incidência coincide com o início da presente
prorrogação fica resguardado e será ap licado na forma da Cláusula Sétima tão logo se
conheça o percentual de var iação do índice pactuado referente ao período compreendido entre
março/20 13 (data do primeiro aniversário do contrato) e março/20 14 (data do segundo
aniversário do contrato), o que será processado em autos apartados.
PARAGRAFO SEGUNDO - Fica expressamente pactuado, contudo, que o presente contrato
perderá a sua vigência antes do término lixado no capl/ { desta cláusula, a qua lquer tempo e
dev idam ente reduzido a termo, em razão da ce lebração e vigênc ia de contratação decorrente
da co nclu são de outro procedimento licitatório.
CLAUSULA SEGUNDA
As despesas decorrentes do presente instrumento co rrerão ü conta de dotação orçament 'iarl
classilicada como Programa de Trabalho OI03 1055 1 6 15664 e Naturezas de~ d,j '
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SENADO FEDERAL
339030 e 339039 tend o sido empenhadas med iante as Notas de Empenho nO2014NE000522 ,
nO 20 14N E000523 e nO 20 14NE800 160 de 28 de Fevereiro de 2014,
PARÁGRAFO ÚNICO - Para o exercício futuro, o SENADO emitirá nota de empenho,
indicando a dotação orçame ntária à conta da qua l correrão as despesas, independentement e de
ce lebração de termo aditivo,
CLÁUSULA TERCEIRA
A CONTRATADA deverá apresentar a renovação da garant ia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor g lobal do prese nte contrato, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do
receb iment o da via ass inada deste instrumento, visando atender a prorrogação, em
conform idade co m a Clá usula Déc ima - Da Garantia, do contrato origina l c/c art. 56 da Le i
nO8,666/93,
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica também pactuado que a garantia contratual prev ista na
Cláusula No na do inst rumento origina l, inclusive se prestada nas moda lid ades fi ança bancária
ou seguro-garantia, deverá assegurar ressa rci mento, indenização e paga mento de, no mínimo:
I - prejuízos advi ndos do não cumpriment o do contrato;
1I- multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA; e
III - prejuízos causados ao SENADO e/ou terceiros decorrentes de responsabilidade civil da
CONT RATADA durante a execução do contrato,

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admit indo qua lquer rest rição ou condic ionante à sua plena execução, sobretudo se apresentad a
na s modalid ades fi ança bancária ou seguro-garantia, devendo se r rejeitada se houver exc lu são
ou omissão de quaisquer das respo nsab ilidades assumidas pela CONTRATADA, nos termos
do parágrafo anterior.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso a garantia contratual não esteja de acordo com as
exigênc ias previstas nesta cláusula ou na Cláusula Déc ima do co ntrato original , o SENADO
fica auto rizado a reter pat1e do pagamento mensa l fi CONTRATADA para fo rmação de
reserva finance ira, em valor equivalente ao da regular garantia co ntratual, se m prejuízo das
sa nções cabíveis, se ndo que:
I - Os valores retidos ficarão reservado s em conta orçamentária, a título de gara ntia, e, por
esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir co nta bancária apt a a receber depósito caução; e

p

II - A liberação dos valores retidos ficará co ndicionada à execução plena do contrato ou
apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA , nos termos do caput de Ú(,.J
cláusu la,
Ij ,
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SENADO FEDERAL
CLÁUSULA QUARTA

ricam mantidas as demai s cláusulas e condições constantes do contrato original, do primeiro
e segundo termos aditivo s, não expressamente alteradas por este termo.
Ass im ajustados, assinam o prese nte instrumento em dua s vias de igual teor e form a. na
presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, 5

de

de2014 .

AN"ÓN1( . ELD 'R MEDEIROS REBOUÇAS
DIRETORA-G ' AL DO SENADO FEDERAL

STUTURA

~~~

_ NDOLFO
TÔNIO CABRAL SARAIVA
ADA ENGENHARIA, CONSUI:rORIA, PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA.

, 'estclIlunhas:

DI'Ctol'(~'~'
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