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PARÁGRAFO ÚNICO - O valor global do Contrato nO 027/2012 passa de
R$ 25.294.830,28 para R$ 25.892.629,48 (vinte e cinco milhões, oitocentos e noventa e dois
mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), a vigorar a partir de 30 de
junho de 2014.

11 - Supressão de 7,730% (percentual relativo ao valor global anual do contrato), referente à
redução quantitativa dos itens 5, 8, 9, li, 16,24,25,33,34,35,36,45,47 e 49 do Grupo I
(SECOM). O percentual suprimido corresponde a R$ 1.955.328,24 (um milhão, novecentos e
cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) anuais,
conforme planilha em anexo.

1- Acréscimo de 10,093% (percentual relativo ao valor global anual do contrato), referente
ao aumento quantitativo dos itens 1,4,7, 15,26 e 42 do Grupo 1 (SECOM). O percentual
acrescido corresponde a R$ 2.553.127,44 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e três mil,
cento e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) anuais, conforme planilha em anexo.

Conforme a solicitação da SECOM constante às fls. 02/04, o contrato sofre os seguintes
aditamentos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, neste ato representado pelo seu
Diretor-Geral, LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO, e a empresa
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., neste ato representada por
JOSÉ GERALDO GONÇALVES, observada a solicitação da SECOM, fls. 02/04, o Parecer
nO 326/2014 - ADVOSF, fls. 1241125 e verso , a autorização do Senhor Diretor-Geral,
fl. 126 . verso, e as demais informações contidas no Processo n° 00200.007037/2014-16,
resolvem aditar o Contrato nO 04112014, com base na sua Cláusula Sétima, nos arts. 20, 21 e
40 do Ato nO 24/98, no Regulamento de Compras e Contratações do Senado Federal,
aprovado pelo Ato nO 10/20 I O, ambos da Comissão Diretora do Senado Federal, na Lei
n° 8.666/93, e mediante as seguintes cláusulas:

ao Contrato n° 04112014, celebrado entre a UNIÃO, por
intermédio do SENADO FEDERAL, e a empresa PLANSUL
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA L TDA., que tem por
objeto a prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal,
agência de noticias, relações públicas, da Secretaria de
Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

SENADO FEDERAL

Processo n° 00200 .007037/20 14·16

,,000200.007037/20 14-16

fie veículos de cOllumicaç(70 social.

CLÁUSULA TERCEIRA

ASSISTENTE OPERACIONAL
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Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do contrato original não
expressamente alteradas por esse termo.

CLÁUSULA QUARTA

PARÁGRAFO ÚNICO - Não se admitirá garantia cujo respect ivo documento contenha
qualquer termo ou condição que limitem ou frustrem a plena ex ecução do seu valor.

A CONTRATADA deve apresentar complementação de garantia no valor de
R$ 29.889,96 (vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos),
correspondente a 5% do montante acrescido ao valor global do presente contrato, no prazo de
10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da via assinada deste instrumento, visando
atender ao acréscimo, em conformidade com a Cláusula Nona - da Garantia, do contrato
original c/c art. 56 da Lei n° 8.666/93.

7

Experiêllcia Profissiollal: seis meses de exercicio
profissional.
Oll/ros /lerlllisi/os Necessários: experiéllcia 110 sistema
operacional Windows; cOllhecimelllo dos softwares WOl'd e
Exeel; lIoções de Microsoft O/fiee Aceess; domíl/io do registro
escrilo da língua portuguesa.
Oulros Requisitos Desejá"eis: Iloções de alendimellto ao
público e conhecimento sobre os princípios de JUl1cionamelllo

Form(lçf1o blb/cu: Ensino médio comple/a,

Das Atribuiçt1es: Auxiliar em trabalhos técnico dos veículos
de COl1lullicaçüo lias áreas de telel'is(lo, rádio, jornal e
agência de notícias, gerenciando os serviços técnicos nas
áreas de relaçiies públicas e divulgação.

Fica alterado o item 7 do Grupo 1 (SECOM) do Quadro de Atribuições e Qualificações das
Categorias constante no Anexo 3 do edital do Pregão Eletrônico nO045/2014, que originou o
contrato nO041 /2014, para viger com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA

SENADO FEDERAL

Processo

de

2014.

p.tve-de

Nome:
CPF:

Chere do Gabinete

Eduardo F. MarqueS de olivella

GONÇALVES
MENTO E CONSULTORIA L TOA.

Telefone: +55 (61 ) 3303-4334
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Nome:
CPF:

Testelllunhas:

PLA

Z 1-

FERNA
O BAN2A DE
LO FILHO
DIRETO -GERAL DO SEN
O FEDERAL

2 ,;;2;

Brasília-DF,

Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma , na
presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

SENADO FEDERAL

Processo n' 00200 .007037/2014-16
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