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QuiNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 05/2013
PROCESSO N' 000.010/2013
PREGÃO ELETKONiCO N' O1/2013

QUINTO TERMO ADITIVO QUE,
ENTRE SI, CELEBRAM A FUNDAÇÃO
DE PRE'VIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDORPÜBLICO FEDERAL DO
PODER EXECUTIVO -FUNPRESP-EXE
E A EMPRESA IDEIAS TURISMO l.TDA.

A FUNDAÇÃO DE PRE'VIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO -- FUNPRESP-EXE, com sede no

Edifício Colporate Financiam Conter, SCN, Q.uadra 02, ]31oco A, 2' Andai:, Salas 202, 203 e
204 - Brasília/DF, inscrita no CN})y/MF sob o n' 17.312.597/0001-02, doravante
denonúlada CONTRAI'.ANTE, neste ato rtpi:escutada por scu Diretor-Presidente, o Sr.
RICARDO PENA PINO:IEIRO, bi:asileiro, casado, poi:tador da cédula de identidade n'
3.642.349, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o í\' 603.884.046-04 c por scu
Diretot de Adíninisuação, o Sr. CLEITON DOS SANTOS ARAUTO, brasileiro, solteiro,
poi:dador da cédula de identidade n' 1 .675.172, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob
o n' 851.631 .201-15, ambos residentes e doiúciliados cin Brasília/DF, cargos para os quais
foram nomeados, respectivamente, por meio das Resoluções n'(s) 208 e 211, do ConseUxo
Deliberativo, na fot-ina da competência contida no inciso ll do Art. 54 do Estatuto da
CON'rRA]'-ANTE, e de ouço a empresa IDEIAS TURISMO LIDA, inscrita no
CNPJ/MP sob o n' 02.676.310/0001-56, estabelecida no Slinj'S, Ed. Palácio do rádio l,
Bloco 03, Salas 202/204/206 - Brasíba/DF, daqui poi: diante denon)incida

CONTRA:['.A])A, neste ato representada por sua Dhetora, a Sra. MARIA CR]STINA
BUENO, brasileha, portadora da cédula de identidade n' 877.089, expedida pela SSP/DF,
inscrita no CPF sob o n' 226.433.701 -04, residente e domicãiada ein Brasilia/DF, resolvem
adiar o Conta-ato de n' 05/2013, cujo objeto é a contratação de prestação dos serviços de
agenciaínento de viagens, que compreende a etnissão, demarcação e o ctlncelaínento dc
biHlctes de passagens aéreas nacionais e internacionais, quc se regela pelas seguintes cláusulas
e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste 'rernxo A(üdvo é de carátcl quantitativo, para o acréscimo de 1o% (dez por
cento) sobre o valor inichl atualizado do Conuato, que representará R$ 26.425,39 (vinte e
seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), com vigência a
parta da sua assinatura até o final da vigência do Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA DONOVOVALORCONTRATU.AL

Com o acréscimo, o valor total est:amado do Contrato passará de R$ 264.253,92 (duzentos e
sessenta e quauo mil, duzentos e cinquenta e uês reais e nov'anta e dois centavos) para li.$
290.679,31 (duzentos e nox ente nü, seiscentos e setenta e nove reais e cinta e uín centavos). ®
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C]..ÁUSULA TERCEIRA DADESPESA

A despesa decorrente da execução do presente Tenho Aditivo correrá à conta do Plano de
Gestão AdtTlinisuadva - PGA da CONTRAT/\NTE - para o exercício de 2018.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUND.AMENTO LEGA\l

O presente Terno Aditivo decoi:re de autorização cla Diretoria Executiva dl\
CONTRA'l'ANTE, pol meio dit en)issão de Resolução DE n' :d.2.3g. de (2E./l0/2018,
com amparo iio Cona:ato, nos termos da cláusula segunda c dit alínea "aj" da cláusula sétima,
eln conso11ância coíll o previsto no art. 65 dít Lei n' 8.666/1993, alínea ''b" do inciso l c SI'

CLAUSULAQUINVA-nAPUBLicAÇÃO
Incumbká à CONTRATANTE a publicação do exuato deste Termo Aditivo no Diário
Oficial da t-união, confonnc dispõe a legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam radicadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ConUato Guinada entre lls
partes.

E para íümcza c prova de assim havcrein, crlue si, ajustado e conuatado, é lavrado o
presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e fonna, o qual, depois de li({o, é
assinado pelas partes conüatantes, abaixo nomeadas.

Bi:asília/DF, [2à} de outubi:o de 201 8.
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}VCARDO PENA PINHEIRO
Diretor-Presidente
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