
MINISTÉRIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATUjiAIS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N' 20/2017, QUE ENTRE SI
CELEBjiAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO CENTRO NACIONAL DE
MONITORAMENTO E ALERTAS DE
DESASTRES NATUji.AIS(CEMADEN), DO
MINISTÉ]UO DA CIÊNCIA
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES
COMUNICAÇÕES (MCTIC), E A
EMPRESA GMS SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS EIRELl-ME.
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José dos Campos, SP, CEP: 12.247-016, inscrito no CNPJ sob o n' 01.263.896/0026j2. neste ato
representado pelo seu Diretor, Senhor OSVALDO LUIZ LEAL DE MORDES. nacionalidade
brasileira, inscrito no CPF/MF sob o n.' 285.437.260-34, portador da Carteira de Identidade RG n.'
010.052.247-851 expedida pela SSP/RS, designado pela Portaria n.' 998, de 05 de junho de 2015,
publicada no Diário Oficial da.União (DOU) em 05 de junho de 2015 e no exercício regula da
competência que Ihe foi delegada pela Portaria n' 5.141, de 14 de novembro de 2016, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) em 16 de novembro de 2016, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELl-
ME., inscrita no CNPJ/MF sob o n' 14.914.101/0001-82, sediada na Avenida ltamarati, n' 3374, Pq.
Erasmo Assunçãol Santo André/SP, CEP 09.271-410, neste ato representada pelo Sr.' GIJSTAVO
MZI.U DZ SOUZA, Proprietário, portador da Carteira de Identidade n' 48.204.328-3, expedida
pela SSP/SP, e CPF n' 405.001.198-05, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o
que consta no Processo n' 01250.045426/2017-60, com fundamento jurídico no artigo 57, 11, da Lei
n' 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato.
decorrente do Pregão n' 12/201 7, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas

CLÁUSULA PRIMEljiA PROjiROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1. 0 presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato, ora
aditando-o pelo período de 07 de dezembro de 2018 a 06 de dezembro de 20]9.
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CI.ÁUSU].A SEGUNDA - DOS ]iECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 . As despesas com a execução do objeto contratual, no período de prorrogação, estão estimadas
em RS 82 189,92 (oitenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), no valor
mensal estimado de R$ 6 849 16 (seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos),
prevista no Orçamento 2018, Funcional Programática -- 19.571 .2040.20GB.0001, Natureza de
iiespesa --33.9U.37.05, conforme Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira
n' 34)/64(1)

2.2. Em termos aditivos ou apostilamentos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura.
Assim, para atender às despesas no exercício em curso, está disponível o empenho n'
2018NE800020 (SEI n' 2737266), com crédito no valor de R$ 22.304,29 (vinte e dois mil, trezentos
e quatro reais e vinte e nove centavos). Os recursos para atendimento às despesas que irão ocorrer em
201 9 serão empenhados oportunamente, tão logo ocorra a liberação do Orçamento daquele exercício.

CI.ÁUSULA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO

3 1. Resguarda-se o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores
reajustadas, de acordo com o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, sob pena de
preclusão, conforme Cláusula Sexta do contrato, que será efetivada com a solicitação formal da
empresa e mediante apostila.

CLÁUSULA QUARTA DA GARANTIA CONTjiATUAL

4:1 . A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 4.109,50 (quatro mil, cento e nove reais e
cinquenta centavos) em uma das modalidades previstas no parágrafo I', do Art. 56 da Lei 8.666/93.
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CLAÚSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

5.1. A publicação. do .extrato do presente Aditivo é condição indispensável para a sua eâlcácia,
devendo ser providenciada até o 5' (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos moldes
previstos no parágrafo único do art. 61 da Lei n' 8.666/93.

CLAúSui.A SEXTA - DA RAnFicAÇÃo

colidiram com as do presente instrumento. ' ' " " '''-' ''- '

São José dos Campos, ..2:2. de 2018
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CONTjiATANTE

CONTjiATADA

TESTEMUNHAS

RG # 34.949.489-7
CPF n' 333.940.908-05
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LUIZ ANTâNIO G.i\RGIONÍ
RG n' 12.275.678

CPF n' 019.702.338-00


