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SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

SENADO FE DERAL
SEGUNDO TERMO ADITIVO
ao Co ntrato n° 095/2016, celebrado entre a
UN IÃO, por interméd io do SENADO FEDERAL,
e a empresa CAPITAL INDÚSTRIA E
COMÉRC IO DE PRODUTOS RECICLÁ VEIS
LTDA. , para ali enação de apa ras de papéis branco,
mi sto e chapas de alum ín io usad as, com o
recolhimento destes materiai s inservíveis nas
dependências do Senado Federal.

A UN IÃO, por interm éd io do SENADO FEDERAL. neste ato rep resentado por sua DiretoraGeral , ILANA TROMBKA , e a empresa CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS RECICLÁ VETS LTDA., neste ato rep resentada pelo Sr. JAIR VITORINO, tendo
em vista a manifestação do Órgão Téc ni co, documento n° OOIOO.OI430I /20 I8-20, a
concordânci a da CONTRATADA, documento n° 00 l 00.013322/20 18-28 , o Parecer
n° 206/20 I 8-ADVOSF, documento n° 00100.052193/2018-93, a auto ri zação da Se nhora
Diretora-Gera l, documento no 00 I 00.057539/2018-40, e as demais informações co ntid as no
Processo n° 00200.000399/2018-18 , reso lve m ad itar o Co ntrato n° 095/2016, co m base na sua
Cláusul a Décima, na Política de Contratações do Senado Federal , in stituíd a pelo Anexo V à
Reso lução n° 11 /2017, no Ato n° 9/20 15 da Diretoria-Geral do Se nad o Federal , no art. 57, 11 ,
da Lei n° 8.666/93 , e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O Co ntrato no 095/2 016 fica prorrogado de 12 de julho de 201 8 a li de julh o de 20 19.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- O reajuste cuja incidênci a co incid e com o início da presente
prorrogação fica resguard ado e se rá aplicado na fo rm a da Cláusul a Quinta do Co ntrato tão
logo se conheça o percentual de variação do índi ce pactu ado, referente ao período
co mpreendido entre julho de 2017 (mês do primeiro aniversário do Co ntrato) e julho de 20 18
(mês do seg undo aniversár io do Contrato) o que será processado em autos apartados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica expressa mente pact uado. contudo, qu e o prese nte
Co ntrato perderá a sua vigê ncia antes do términ o fi xado no copul desta Cláus ul a. a qualqu er
tempo e devidamente redu zi do a term o, em razão da celebração e vigênci a de contratação
cujo obj eto decorrente da co nclu são de outro proced im ento li citatóri o fru stre a prestação dos
serviços ora prorrogados.
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SENADO FE DERA L
CLÁUSULA SEGUNDA

A CONTRATADA deverá aprese nta r a renovação da ga rantia no perce ntual de 5% (c in co por
cento) do va lor global do presente co ntrato, no prazo de I O (dez) di as co rri dos, a contar do
recebim ento da via ass in ada deste in strum ento, visa nd o ate nde r a prorrogação , em
co nformid ade com a CLÁUSULA SEXTA - DA GA RANT IA do Co ntrato origin al c/c art. 56
da Le i n° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA

Ficam manti das as de mais cláusul as e condições co nstantes do Co ntrato origin al, do Prim eiro
Term o Adi tivo e do Prim eiro Term o de Apostil amento, não expressa mente alte radas po r este
Term o.
Ass im ajustados, ass in am o prese nte in strum ento em du as v1 as de igual teo r e fo rm a. na
presença das testemunh as adi ante des ignadas, qu e ta mbém o subscrevem.
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