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MINUTA

1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2018 SEDEL/AP

TERMO  ADITIVO  DO  CONTRATO  N°  009/2018  SEDEL/AP
QUE    ENTRE    SI    CELEBRAM    0    ESTADO    DO    AMAPA,
ATRAVES  DA SECRETARIA DE  ESTADO  DO DESPORTO E
LAZER -  SEDEL,  E A  EMPRESA VIP  EMPREENDIMENTOS
LTDA-EPP, COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARAM.

r'

CONTRATANTE:  0  ESTADO  DO  AMAPA  -  GEA  Pessoa  Juridica  de  Direito  lnterno,
CNPJ  n°  00.394.577.0001-25,  com  sede  na  Rua  General  Rondon,  s/n°,  Bairro  Central,
Macapa-AP, atrav6s da SECRETARIA DO ESTADO DO DESPORTO E LAZER -SEDEL
Orgao da Administragao  Pdblica  Direta,  com sede  na  Rua  Hildemar Maia,  n°  1497,  Bairro
Santa Rita,  Macapa -AP,  neste ato representado pelo llmo.  Senhor Secretario, Sr. JOSE
RUDNEY CUNHA NUNES,  Brasileiro,  casado, Consultor Politico,  CPF n° 666.205.622-72,
RG   n°  26425-  AP   residente   na   Rua   Rio   Matapi,   n°  267,   Bairro   Residencial   Platoon,
Macapa-AP.

CONTRATADA:  VIP  EMPREENDIMENTOS  LTDA-EPP,  inscrita  no  CNPJ  (MF)  sob  o  n°
08.412.133/0001-87,  estabelecida  na  AV:   Di6genes  Silva  n°   1686,  Buritizal  Macapa/ap,
CEP:  S/N,  neste  ato  representada  por  seu  representante  legal,  Sr.  CARLOS  ANGELO
CASTRO  DE AGUIAR,  portador da  Cedula de  ldentidade  n°  114873-ssp/ap   e CPF  (MF)
n° 753.288.872-04, de acordo com a representagao legal que lhe e outorgada por contrato
social.

As   CONTRATANTES  tern  entre   si  justas  e   avengadas,   e   resolvem   celebrar  o
presente TERMO ADITIVO,  conforme art.15 da  Lei  n° 8.666/93 do contrato,  instruido  no
Processo    n°    15000118/2018    -    SEDEL    Pregao    Eletr6nico    n°    033/2018-CPL/PGE,
mediante as clausulas e condig6es que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL:  0 presente TERMO fundamenta-
se  nas  leis  n°  10.520/2002  e  n°  8.666/93  e  vincula-se  ao  Edital  e  anexos  do  Pregao
Eletr6nico n°.  033/2018,  bern como a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA    SEGUNDA    -    DA    JUSTIFICATIVA:    Trata-se    de    procedimento    para
contratagao  de  empresa  especializada  na  prestagao  de  servigos  de  locagao  de veiculos
automotores,  a fim  de  atender as  necessidades da  Secretaria  de  Estado do  Desporto e
Lazer-SEDEL,  que  nao  disp6e  de  veiculos  pr6prios  para  locomoeao  dos  servidores
nas   atividades   administrativas  externas,   como   entrega   de  documentos  e  servigos
de   servjdores   em   outras   secretaria   da   capital   e  do   interior  do   Estado   do  Amapa,
assim    como    viagens    de    servidores    para    realizagao    de    atividades    t6cnicas    e
administrativas   para   execugao   dos   projetos   de   fomento   ao   esporte   administrado

por  esta  secretaria.
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CLAUSULA     TERCEIRA     -      DO      OBJETO:      CONTRATACAO      DE      EMPRESA
EspEciALizADA  NA  pRESTAeAO  DE  sERvicos  NA  LOcACAO  DE  vEicuLOs
AUTOMOTORES  AFIM   DE  ATENDER  AS  NECESSIDADES  DA     SECRETARIA  DE
ESTADO DO DESPORTO E DO LAZER-SEDEL.

CLAuSuLA QUARTA -DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DO PRECO:

4.1   As  despesas  decorrentes  deste  Contrato  correrao   por  conta  da  seguinte  Dotagao
Or9amentaria:    Fonte   (101);   Agao:    (27.122.0002    2380)   -   Programa   de   Trabalho

(manutengao   administrativa)  ;   Natureza  de  Despesa  n°   (33   90   39)   e   Nota   de
Empenho n°  NE de// novalordeRS

®

947.360,OO(novecentos e  quarenta  e  sete  mi,  e trezentos  e  sessenta  reais),
para sua devida execugao.

4.1             0 prego do objeto deste contrato foi estabelecido  novalor anual  estimado
de  R$  947.360,00  (novecentos  e  quarenta  e  sete  mil,  e  trezentos  e  sessenta
reais),  que  sera  pago  de  acordo  com  a  certificagao  do  servigo,  conforme  valores
definidos noAnexo  1  -Planilha de Formaeao de Pregos e Composieao de Custos, deste
Contrato.

CLAuSuLA QulNTA -DO PAGAMENTO:

5.1,            0  pagamento  sera  efetuado  em  ate  30  (trinta)  dias,   ap6s  a  regular
execueao  do  servigo,  mediante  o processamento  normal  de  liquidagao  e liberagao
dos recursos financeiros  pela Secretaria de  Estado da  Fazenda (SEFAZ-AP) ;

5.2.             E condigao  para o processamento  do  pagamento a apresentagao  por parte
da   empresa   da   Nota   Fiscal/Fatura   referente   ao  objeto   regularmente   fornecido,
acompanhada dos documentos de habilitagao perante a Fazenda Federal,  Estadual e
Municipal,   lNSS,   FGTS   e   Minist6rio   do   Trabalho   (CNDT)   junto   a  Administragao
Contratante, para sua devida  certificagao , conforme disposto o art. 29 da Lei n.° 8.666,
de 1993, e noArt. 7° do Decreto Estadual n.° 1.278, de 17 de fevereiro de 2011 ;

5.3.            0  pagamento  sera  creditado  em  favor  da  contratada,   atrav6s  de  ordem
bancaria, naentidade bancaria indicada na proposta, cabendo  ao  interessado  informar
com  clareza  o  nome  do  banco,  assim  como  os  ndmeros  da  respectjva  agencia e da
conta corrente em que devera ser efetivado o cr6dito;

5.4.             A    Administragao    reserva-se    ao    direito    de    descontar    da(s)    Nota(s)
Fiscal(is)/Fatura(s)    a   serem    pagas,    qualquer    debito    existente    da   empresa    e
consequencia  de penalidade aplicada durante o fornecimento  do objeto;

5.5,             Nenhum  pagamento  sera  efetuado  a  contratada,  enquanto  pendente  de
liquidagao qualquer obrigagao financeira  que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou  inadimplencia,  sem  que  isto  gere  direito  ao  pleito  de  reajustamento  ou   corregao
monetaria do valor  inicial;

5.6.            Quando     ocorrerem     eventuais     atrasos     de     pagamento     provocados
exclusivamente    pela   Administragao,   o   valor    devido   devera    ser   acrescido    de
atualizagao financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento  ate a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mss, ou 6%  (seis por cento) ao ano, mediante aplicaeao das
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5.7,              seguintes f6rmulas:
1    =(TX/100)

365

EM= 1  x NxVP, onde:

1   = indice de atualizagao financeira;

TX = Percentual dataxa dejuros de mora anual;  EM = Encargos morat6rias;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo   pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

cLAusuLA DEc,MA SEXTAr Do PRAZo E DA V,GENC,A:

16.1.           Este contrato tera prazo de 12 (doze) meses, com vigencia a contar da data
de  sua  assinatura,   podendo  ser  prorrogado  por  periodos  iguais  e  sucessivos,
mediante  a  celebragao  de  Termos  Aditivos,   Iimitado  a  60  (sessenta)   meses  e
computados  os iniciais,  caso sejam  preenchidos  os requisitos abaixo enumerados
forma simultanea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:

a)                Os servigos tenham sido prestados regularmente;

b)                A contratada nao tenha sofrido qualquer punieao de natureza pecuniaria;

c)  0 contrato permanega economicamente vantajoso  para a administragao;

d) A administragao ainda tenha interesse na realizagao do servigo.

CLAUSULA  QUARTA  -  DO  VALOR:   0  valor  deste  Termo  Aditivo  do  Contrato  n°
009/2018-SEDEL  e  R$  947.360,00  (novecentos  e  quarenta  e  sete  mil,  e  trezentos  e
sessenta reais).

CLAUSULA QUINTA -FISCALIZACAO:  Durante a vigencia deste Termo, a execugao do
objeto   sera   acompanhada   e   fiscalizada   pelo   (a)    represente   da    CONTRATANTE,
devidamente  designado  para  esse  fim  atrav6s  de  portaria,  permitido  a  assistencia  de
terceiros.

CLAUSULA   SEXTA   -   DA   PUBLICACAO   Este   Contrato   devera   ser   publicado,   em
resumo,  no Diario Oficial do Estado do Amapa,  conforme preceitua a  Lei 8.666/93 e suas
alterag6es.

Macapa-AP, _ de de 2019.
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CARLOS ANGELO CASTRO DE AGUIAR
VIP  EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

CONTRATADA

Testemunhas:

1-Assinatura

2-Assinatura
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