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TERCEJJ{O TERMO ADITIVO

ao Co ntrato ll 0 041/2014 , ce lebrado entre a
UNIÃO, por intermédio do SENADO f<EDERAL,
c a empresa PLANSUL PLA NE.JA~IENTO E
CONSULTO RIA LTOA., que tem por obj eto a
prestação de serviços nas úreas de televisão, radio,
j ornal, agência de not ícias, relações públ icas, da
Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos
do Senado Federal.

A UNIÃO, por intermédi o do SENADO FEDERAL, neste uto representado por sua
Diretora-Geral, ILAN/\ TROMBKA, c a empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E
CONSULTOR IA LTUA., neste ato representada por JOSÉ GE RALDO GONÇA LV ES,
tendo em vista a manifes taçüo ela área técnica, lls. 178 I11782, a conco rclfinc ia ela Contratada,
tl. 1784, o Parecer no 493/20 15-A DVOSF, documento n° 00100.073444/20 15-21 , a
autorização elo Ex mo. Senhor Primeiro-Secretário, documento n° 00 I00.07826 7/20 15-79, a
aprovaç<lo da Senhora Diretora-Geral, documento no 00 I00.076044/20 15-77, c as demais
informações contidas no Processo n° 00200.0020894/2013-21, resolvem ad itar o Contrato
n° 04 1/20 14, com base na sua Cláusul a Décima Terceira, na Política ele Contratações do
Senado federal , instituída pelo Anexo V ao Ato n° 12/20 14 da Comissão Diretora, no Ato da
Diretoria-Geral no 9/20 15, no art. 57, 11 , ela Lei no 8.666/93, e med iante as seguintes cláusulas:

C LAU SULA PRIMEIRA

O Contrato

11 °

041/2014 fi cu prorrogado ele 30 de _junho ele 20 15 a 29 de _junho de 20 16.

PARÁGRAFO PRTi\JETRO - A repactuaçào cuja incidência co incide com o início da

presente prorrogação fi ca resguardada c será apl icada na lorma da Cláusul a Sexta elo Contrato,
tão logo se conheça de solicitação ela contratada, acompanhada ele demonstração analítica da
alteração dos custos, por meio de apresentação de planilha ele custos c form ação ele preços c
do novo acordo ou convenção coletiva que a fundamente.
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PARAGRAFO SEGUNDO - O reajuste cuj a incidência co incide com o início da presente

prorrogação fica resguardado e será aplicado na forma da Cláusula Sexta elo Contrato, tão logo
se co nheça o percentual ck variação do índice pactuado referente ao período compreendido
entre junho de 2014 (mês ela apresentação da proposta) c junho ele 20 15 (data elo prin1eiro
aniversário do contrato), o que será processado em autos apartados.
PARAGRAFO TERCEIRO - fica expressamente pactuado, contudo, que o presente

Contrato perderá a sua vigência antes elo término fixado no captll desta Cláusula, a qualquer
tempo c devidamente reduzido a termo, em razflo ela celebração e vigência ele co ntratação para
o mesmo objeto decorrente da conclusão de outro procedimento licitatório.

CLAUSULA SEGUNDA

As despesas decorrentes do presente inst rum ento correrão à co nta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho OI 13 1055 125495664 c Natureza de Despesa
339034, tendo sido empenhadas mediante a Nota ele Empenho n° 20 15NEOO 1804, ele 26 ele
junho de 2015.
PARAGRAFO ÚNICO - Para o exercício futuro , o SENADO emitirú nota de empenho,
indi cando a dotação orçamentária à conta ela qual correrão as despesas, independentemente ele

celebração de termo aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA

A CONTRATADA deverá apresentar a reno vação da ga rantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor global do presente contrato, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do
receb imento da via ass inada deste instrumento, visando atender à prorrogação, em
conformidade com a CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA elo Co ntrato original, c/c o
art. 56 ela Lei no 8.666/93 .
PARt-\ GRAFO ÚN I CO - Não se admitirá garantia cujo respectivo documento contenha

qualquer termo ou condição que limitem ou frustrem a plena execução do se u valor.
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CLA USULA QUARTA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes elo contrato original , e elo
Primeiro e Segundo Termos Ad iti vos, não ex pressamente alteradas por este termo.
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias ele igual teor e forma, na
presença das testemunhas acl iante des ignadas, que também o subscrevem.
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Brasília, _;cJ_ dc _ _

Ji~QLM
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL
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Alexandre Mattos de Freitas
Chefe do SECON
Matrícula: 256400

Coo rd enador da COPLAC
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