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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOTOGIA, INOVAçöES ¡ COMUNICAçöES

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ATERTAS DE DESASTRES NATURAIS

SEGUNDO TERMO ADlTlVo Ao coNTRATo Ne 2ol2oL7 qUE ENTRE st cELEBRAM A UNtÃo, poR TNTERMÉDIo
Do MIN¡srÉRlo DA clÊNclA, TEcNoLoGlA, tNovAçõEs E coMUNtcAçõEs (Mclc) E Do cENTRo NAcloNAr

DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADENI E A EMPRESA GMS SERVTçOS
TERCEI RIZADOS EIREtI.ME.

A União, por intermédio do MINISTÉR|O DA clÊNctA, TEcNoLoGtA, tNovAçõES E coMUNtcAçÕES
(MCTIC) C dO CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS
(CEMADEN), com sede na Rodovia Presidente Dutra km !37,8, Estrada Doutor Altino Bondesan,500,
Distrito de Eugênio de Melo, cEP L2247-016, São José dos Campos, Sfl CEp: 12.247-0L6, inscrito no
cNPl sob o ne 01.263.896/0026-72, neste ato representado pelo seu Diretor, Senhor oSVALDo LUlz
LEAL DE MORAES, nacionalidade brasileira, inscrito no CPF/MF sob o n.s 28s.437.260-34, portador da
Carteira de ldentidade RG n.s 010.052.247-85, expedida pela SSP/RS, designado pela portaria n.e 99g,
de 05 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial da União (DOU) ur Os de junho de 2015 e no
exercício regular da competência que lhe foi delegada pela Portaria ns 5.14L, de !4 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 TERcE¡RlzADos E!REu-ME., inscrita no
CNPJ/MF sob o ne L4.9I4.L1L/}OO7-82, sediada na Avenida ltamarati, ne3374, pq. Erasmo Assunção,
Santo André/SP, CEP 09.271-410, neste ato representada pelo Sr. GUSTAVO MELO DE SOUZA,
Proprietário, portador da Carteira de ldentidade 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
ns 01250.0 45426/2017-6o, com fundamento ¡uriai.o no artigo 57 , ll, da Lei ns g.666, de 2 j- de junho
de 1993, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, decorrente do pregão ne I2/2o17,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CIÁUSUtA PRIMEIRA. OBJETO

o presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato ora aditando-o
pelo período de 07 de dezembro de 2019 a 06 de dezembro de 2020.

2. CLÁUSULA SEGUNDA. ANEXOS

lntegram o presente instrumento, como se aqui transcritos fossem, os seguintes documentos:
a) Justificativa para a prorrogação do prazo de vigência do Contrato ora aditando, elaborada pela
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização (ou fiscal) da coNTRATANTE - NoTA TÉcNlcA Ne
832 / 2019 / SE l-M CTIC (docu me nto SE I ns 47 896g2l.

b) correspondência da CONTRATADA (documento sEr ne 47643g2), datada de 21,/10/2019, por
intermédio da qual a mesma manifesta seu interesse na prorrogação do prazo de vigência do contrato
ora aditando-o por mais um período de 12 (doze) meses.
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3. CLÁUSUIA TERCEIRA - VATOR DO ADITIVO

Atribui-se ao presente Termo Aditivo o valor total anual de RS 84.836,40 (oitenta e quatro m¡¡,
o¡tocentos e tr¡nta e se¡s rea¡s e quarenta centavosl.

4. CLÁUSUIA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

Para atendimento às despesas decorrentes do presente Termo Aditivo, a CoNTRATANTE reserva para o
corrente exercício (2019) recursos previstos na Funcional Programática - L}.57I.ZO4O.2OGB.OOO1,
Natureza de Despesa - 33.90.37.05, conforme Nota de Empenho ns 201gNEg00022 (3gg2305) e
Declaração de Dotação orçamentária (4795869). os recursos para atendimento às despesas que irão
ocorrer em 2o2o, no valor estimado de RS 77.766,70 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis
reais e setenta centavos) serão empenhados oportunamente, tão logo ocorra a liberação do
orçamento daquele exercício.

5. CLÁUSUIA qUINTA - REPACTUAçÃO

Resguarda-se o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores
reajustados, 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 solicitaçâo formal da
empresa e mediante apostila.

6. CLÁUSUIA SEXTA - GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA prestará garantia no valor de RS 4.24L,82 (quatro mil, duzentos e quarenta e um reais
e oitenta e dois centavos) em uma das modalidades previstas no parágrafo 1e, do Art. 56 da Lei
8'666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias,
observadas as condições previstas no Edital. A apólice vigente número 04-0775-0275700 (3713000),
válida até 06/03/2020, deverá ser renovada no prazo de vigência, e sua validade deverá abranger um
período de 90 dias após o término da vigência contratual, ou seja, até o6logl2ozL.

7. CLÁUSUTA SÉïMA - PUBHCAçÃO

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

8. CLÁUSUTA OTTAVA - RAT|F|CAçÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditando e de seus anteriores
Termos Aditivos que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de
teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

São José dos Campos, _a8_ de novembro de 20j.9
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CONTRATANTE:

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

OSVALDO

GU

GTAYSE FERR PER

RG ns 34.949.489-7
CPF ns 333.940.908-05

LUIZ ANTô NIO GARGIONE
RG ns L2.275.678

CPF ns 019.702,338-00

https ://sei.mctic. gov. brlsei/contro lador. php?acao:documento_i mprimi

SOUZA

SITVA

Referência: Processo n" 01250.04542612017 -60 SEI n'4837793
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