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PRIMEIRO TERÀlO ÂDITIVO AO CONTRATO
N. 002/20í7 DE pREsrAçÃo DE sERvrços

TRANSPORTE DE SERVIDORES E
COLABORADORES DO INSA QUE ENTRE SI
cELEBRAI Â uNlÃo, pon NrenmÉoto oo
tNslruro NActoNAL oo semÉmoo INSA, E A EIAPRESA IA L TOMAZ

DE

TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS -

tE.
n uNÁo, por intermédio do MlNlsTÉRlo DA ClÊNClA, TECNoLoGIA,

INOVAÇÔES
E COMUNICAÇÓeS, por meio do INSTITUTO NACIONAL DO SEtúlARlDO - INSA,
com sede na Avenida Francisco Lopes de Almeida s/n, baino Senotão, Campina
Grande-PB, inscrito no CNPJ sob o no 01.263.896/0019-93, neste ato representado
pelo Diretor, Salomão de Sousa edeiros, portador do CPF no 918.592.044.49 e RG
no 17O824O SSP/PB, nomeado pela Portaria no PO 1.458120'15, publicada no DOU em
0311112015, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela
Portaria no 40712006, publicada em 30/06/2006, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa M L TOÀA;Z TRANSPORTE DE CARGAS E
PASSÂGEIROS - E, inscrita no CNPJ n" '10.455.481/0001-83, estabelecida na Av.
Dinamérica Alves Correia no 920, Campina Grande/PB, denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Senhor MARCKELLY LD,tÂ TOlrtAZ, portador da Céduta de
ldentidade no 2229@4 e CPF no 029.817 .894-ú, tendo em üsta o que consta no
Processo n' 01201.00002812017-08, resotvem celebrar o presente Termo Aditivo em
consonância com a Lei 8.666193, e suas alteraçôes e mediante as ctáusulas e
condições seguintes:

l

CúUSULA PRIiIAEIRA. DO OBJETO
O objeto do presente Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo de ügência e
reajuste dos preços do contrato n" 0212017 em conformidade com o estabetecido nas
cláusulas Segunda e Sexta.

CúUSULA SEGUNDA. DO PRAZO
Fica o contrato n' 0212017 prorrogado por mais 12 (doze) meses, passando o seu
termo finat para 19103/2019.
- DOS PREçOS E DO REAJUSTE
Os preços do contrato seráo reajustados com base na variação do INPC registrado em
fevereiro/20í8 (acumulado nos úttimos doze meses = 1,8í28%), passando o valor
diário da üagem (ida e volta) de RS 6M,90 (seiscentos e quatro reais e noventa
centavos) para RS ó15,87 (seiscentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), com
vator anual da contratação estimado em R$ 160.126,20 (cento e sessenta mil,
cento e vinte e seis reais e vinte centavos)-

cúusuLA

TERCETRA

CúUSULA QUARTÂ - DA FUNDAMENTAçÃO
O presente aditamento está fundamentado no art. 55, inciso lll, art. 57, inciso ll da
Lei n'8.ó6ó193, bem como nas cláusutas contratuais Segunda e Sexta do Contrato no
02/2017.

cúUsULA

QUINTA - DA DOTAçÃO ORçAAAENTÁRh

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em

dotação
para
de
20í8 na
o
exercicio
própria,
preüsta
da
União,
no
orçamento
orçamentária
339033.
Fonte 0178, Etemento de despesa
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cúusull

sExrA - DA RATTFTCAçÃo
Ficam ratificadas e inalteradas as demais ctáusulas e condições do Contrato Originat
que por este Termo Aditivo não foram âlteradas e ou modificadas.

cúusull sÉrr'u

- DA PUBLTcAçÃo
proüdenciará a publicação do extrato deste instrumento na
lmprensa Oficiat até o 5' (quinto) dia útit do mês seguinte da sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daqueta data.
E para firmeza como prova de assim haverem entre si justos e avençados, é lavrado o
presente instrumento em 03 (três) üas de igua[ teor e forma, assinado petas partes e

A

CONTRATANTE

testemunhas abaixo.
Campina Grande/PB,
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