
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2016 

PROCESSO N° 000.007/2016 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAcA" 0 DE 
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO 
SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO 
PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE E 
A EMPRESA HUMANAS PRESTADORAS 
DE SERVIcOS LTDA. 

A FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 
PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, corn sede no 
Edificio Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 - Bloco A - 2° Andar - Salas 
202/203/204 - Brasilia/DF, CEP: 70.712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
17.312.597/0001-02, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por 
seu Diretor-Presidente, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, brasileiro, casado, portador 
da cedula de identidade n° M-3.832.994, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 
603.884.046-04 e por sua Diretora de Administracao, a Sra. MARILENE FERRARI 
LUCAS ALVES FILHA, brasileira, solteira, portadora da cedula de identidade n° 1.870.124, 
expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF sob o n° 456.308.794-72, ambos residentes e 
domiciliados ern Brasilia/DF, cargos para os quais foram nomeados atraves da Resolucao do 
Conselho Deliberativo n° 58, de 14 de maio de 2015, na forma da competencia contida no 
inciso II do art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 
HUMA_NAS PRESTADORAS DE SERVIcOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
02.853.446/0001-94, estabelecida no SIA Quadra 05-c Area Especial 33/34 Parte A, daqui por 
diante designada CONTRATADA, neste ato reptesentada por sua Diretora Presidente, a Sra. 
YOLA_NDA CAROLINA PIRES, brasileira, divorciada, portadora da cedula de identidade 
n° 463.093 - SSP/DF, inscrita no CPF sob o n.° 854.813.781- 91, residente e domiciliada em 
Brasilia - DF, nos termos do Processo Administrativo no 000.007/2016, resolvem aditar o 
Contrato de n° 08/2016, cujo objeto é a prestacao de servicos de limpeza e conservacao, a 
serem executados nas dependencias da CONTRATANTE, corn o fornecim.ento de materiais, 
corn fulcro no art. 55, inciso III, da Lei n° 8.666/1993, art. 5° do Decreto n° 2.271/1997 e 
arts. 37 a 41 da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 02/2008; e no Decreto GDF n° 37.940, de 
30/12/2016, bem como no paragrafo terceiro da clausula quarta e na clausula decima terceira 
do Contrato, que se regera pelas seguintes clausulas e conclicoes: 

CIAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

o objeto deste Terrno Aditivo é prorrogar o prazo de prestacao dos servicos, relativo ao 
Contrato n° 08/2016, por mais urn periodo de 12 (doze) meses, a contar de 13/06/2017 e 
termino em 12/06/2018, bem como conceder a repactuacao, retroativamente a 01/01/2017, 
ern face da majoracao dos custos decorrentes da celebracao da Convencao Coletiva de 
Trabalho de 2017 da categoria, assim como o reequilibrio, retroativamente a 02/01/2017, ern 
virtude do aumento do valor das passagens rodoviarias, no ambito do Distrito Federal. 	

(1\ 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

O valor global deste Terrno Aditivo para cobrir as despesas relativas a prorrogacao e 
repactuacao/reequilibrio do Contrato é de R$ 151.823,33 (cento e cinquenta e um mil, 
oitocentos e vinte e tres reais e trinta e tres centavos) para o period() de 12 (doze) meses, 

-- 94-L-74  1 
Fundagao de PrevidCncia Complementar do Servidor Public° Federal do Poder Executivo — Funpresp-Exe 

SCN Quadra 2 Bloco A — Sala 202/203/204 — Ed. Corporate Financial Center — Brasilia/DE - 70712-900 - (061) 2020-9700 
www.funpresp.com.br  



FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO 

.ERVIDOR PUBLIC° FEDERAL 

DO PODER EXECUTIVO 

sendo R$ 83.502,83 (oitenta e tees mil, quinhentos e dois reais e oitenta e tres centavos) 
para 2017 e R$ 68.320,50 (sessenta e oito mil, trezentos e vinte reais e cinquenta 
centavos) para 2018, cuja diferenca em favor da CONTRATADA representa 5,43% (cinco 
virgula quarenta e tres pot cento), ern relacao ao valor global anteriormente praticado. 

CLAUSULA TERCEIRA — DA DESPESA 

A despesa decorrente da execucao do presente Termo Aditivo correra a conta do Plano de 
Gestao Administrativa - PGA da CONTRATANTE - para os exercicios de 2017 e 2018. 

CLAUSULA QUARTA — DO FUNDAMENTO LEGAL 

o presente Termo Aditivo decorre de autorizacao da Diretoria Execudva da 
CONTRATANTE, Resolucao n° 743, de 24 de maio de 2017, corn amparo legal do art. 55, 
inciso III, da Lei n° 8.666/1993, art. 5° do Decreto n° 2.271/1997 e arts. 37 a 41 da Instrucao 
Normadva SLTI/MP n° 02/2008 e no Decreto GDF n° 37.940, de 30/12/2016, bem como 
no paragrafo quinto da clausula quarta e na clausula decima terceira do Contrato. 

CLAUSULA QUINTA — DAS DIFERENcAS 

A partir da assinatura deste Instrumento a CONTRATADA podera faturar as diferencas 
decorrentes dos novos valores dos postos de serventes, efedvamente preenchidos, desde 
01/01/2017; contu.do, em relacao ao valor das passagens rodoviarias, a retroacao é a contar de 
02/01/2017, conforme consta de sua clausula primeira. 

CLAUSULA SEXTA — DA PUBLICAc AO 

Incumbira a CONTRATANTE a publicacao do extrato deste Termo Aditivo no Diario 
Oficial da Uniao, conforme dispoe a legislacao vigente. 

CLAUSULA SETIMA — DA RATIFICAcA0 DAS CLAUSULAS 

Ficam ratificadas as demais clausulas e condicoes estabelecidas no Contrato firrnado entre as 
partes. 

E para firmeza e prova de assirn havetem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 
Termo Aclidvo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, o qual, depois de lido, é assinado 
pelas partes contratantes, abaixo nomeadas. 

   

CONTRA 

R CARDO PE 	l'44FIEIRO 

 

Brasilia/DF, 	de. r 	de 2017. 

CONTRATADA 

ate, k;  t,-atz)  

YOLANDA CAROLINA PIRES 

Yolanda Carolina Pires 
Sock) Gerento 

    

  

MARILENE FERRARI—IICAS ALVES 
FILHA 

 

TESTEMUNHAS: 

  

Nome: 	 Nome: 
RG: 	 RG: 
CPF: 	 CPF: 
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