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SEXTO TERMO ADITIVO

TERMO  ADITIV0  DO   CONTRATO   N°  005/2014/SEDEL/AP
QUE    ENTRE   SI    CELEBRAM    0    ESTADO    DO   AMAPA,
ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E
LAIER    -    SEDEL,    E    A    EMPRESA    JCA    SERVICOS
ESPECIALIZADOS   LTDA,    COMO   MELHOR   ABAIXO   SE
DECLARAM.

CONTRATANTE:  0  ESTADO  D0  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,  atraves da SECRETARIA DO ESTADO DO DESPORTO E LAZER

a   - SEDEL  Orgao  da Administraeao  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°  260425-AP,   residente   na   Rua.   Rio   Matapi,   n°  267,
Residencial lrmaos platoon,  Macapa-AP.

CONTRATADA:  EMPRESA JCA SERvleos ESPECIALIZADOS LTDA, inscrita no
CNPJ  (MF) sob o n° 03.044.791/0001-40,  estabelecida na Av.  Caramuru,  n°  1464,  Bairro
Buritizal  -  Macapa-AP,  neste  ato  representada  por  sua  s6cia  administrativa,  Senhora
JOELY   CRISTINA   PINHEIRO   AMANAJAS,   portadora   da   C6dula   de   ldentidade   n°
246616/SSP/AP  e  CPF  (MF)  n°  594.360.292-34,  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
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§  4°  da  Lei  n°  8.666/93,  e  de  SUPRESSAO  DE  POSTOS  DE  SERVICO,  instruido  no
Processo n° 15000357/2013-SEDEL/AP Pregao Eletr6nico n° 001/2014,  e no Processo n°
15000148/2019-SEDEL/AP mediante as clausulas e condig6es que se seguem:

CLAUSULA  PRllvIEIRA  -  DO  FUNDAMENT0  LEGAL:  0  presente  CONTRAT0
tern respaldo legal no artigo 25,  §  1° da Constituigao Federal de  1988, combinado com os
artigos  12,  § 4° e  119,  inciso I e 298,  inciso I,  da Constituigao Estadual,  Decreto Estadual
n° 2042/95-GEA,  e ar{igos 57,  § 4°,  61,  Pafagrafo  dnico,  65,  "capuf'  e §§1°e 2°,11,  e  116
da Lei n° 8.666/93,  Decreto Estadual n° 2006/99 e Ac6rdao n° 1227/2012-Plenario-TCU e
art. 5°,  IV do Decreto Estadual n° 001  de 02 de janeiro de 2019, e nas demais disposig6es
que  lhe  sejam  aplicaveis  em  face  do  objeto  previsto  e  caracterizagao  no  instrumento
(termo de contrato).
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CLAUSULA  SEGUNDA  -   DA  JUSTIFICATIVA:   Considerando  a   existencia   da
demanda   e   necessidade   primordial   da   continuidade   dos   servicos   de   limpeza,
conservagao   e   apoio   administrativo   em   postos   localizados   nas   dependencias   da
Secretaria de Estado do Desporto e Lazer - SEDEL e nos Centros Didaticos no Estado do
Amapa,  uma  vez  que  sua  interrupgao  acarretaria  prejuizos  inestimaveis  a  sadde  dos
servidores,  ao andamento dos servigos  realizados  pela  Secretaria  de  Desporto e  Lazer
aos  cidadaos,  e  a  imagem  pdblica  do  Governo  do  Estado  do  Amapa;  Considerando  a
gravidade a extensao da crise fiscal enfrentada pela Administragao Ptlblica  nas diversas
esferas de governo,  e ainda a determinaeao, trazida  pelo Decreto Estadual  n° 001  de 02
de janeiro  de  2019,  de  redugao  de  despesas  contemplando  medidas  que,  entre  outras
metas,  alcance 25% (vinte e cinco por cento) das despesas decorrentes de contratos de
prestagao  de  serviaps,  especialmente  os  de  natureza  continuada;   Foi  proposto  pela
Secretaria de  Estado do  Desporto e  Lazer - SEDEL,  representada  pelo  llmo.  Sr.  JOSE
RUDNEY     CUNHA     NUNES,     e     concordado     pela     empresa     JCA     SERVICOS
ESPECIALIZADOS  LTDA  representada  pelo   llma  Sra.   JOELY  CRISTINA  PINHEIRO

a   AIVIANAJAS,  s6cia  administradora  da  empresa,  celebrar o 6° TERMO ADITIVO  PARA
PRORROGACA0 CONTRATUAL POR MAIS UM PERioD0 DE 12 (DOZE) MESES EM
CARATER   EXCEPCIONAL,   conforme   art.   57,   §   4°   da   Lei   n°   8.666/93,   e   PARA
SUPRESSAO DE 33 (TRINTA E TRES) POSTOS DE SERVICO diminuindo (suprimindo)

parte do valor global contratado que era de R$ 4.971.944,16 (quatro milh6es,  novecentos
e  setenta  e  urn  mil,  novecentos  e  quarenta  e  quatro  reais  e  dezesseis  centavos)  para
valor   global    de    R$    3.718.483,92    (tres    milh6es,    setecentos    e    dezojto    nil,
quatrocentos e oitenta e tres reais e noventa e dois centavos) e valor mensal de R$
414.328,68  (quatrocentos e quatorze  mil,  trezentos e vinte e oito reais e sessenta e oito
centavos),  referente  ao  quantitativo  de  pessoal  no  total  de  138  (cento  e  trinta  e  oito)
profissionais,  para valor mensal de R$ 309.873,66 (trezentos e hove mil oitocentos e
setenta e tres reais e sessenta e seis centavos) referente ao quantitativo de pessoal
no total  de  105 (cento e cinco)  profissionais,  sendo:  31  (trinta e  urn) auxiliares de
servicos gerais, 03 (tres) auxiliares de cozinha, 42 (quarenta e dois) atendentes, 23
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fornecimento de servigos continuados de limpeza, conservaeao e apoio administrativo nas
dependencias da Secretaria de Desporto e Lazer e Centros Didaticos, deve-se ao fato de
que   esta   SEDEL,   juntamente   com   outras   secretarias   e   Orgaos   governamentais,
assinaram o Termo de Ajuste de Conduta -TAC N° 031/2013 com o Ministerio Pdblico do
Trabalho,   atrav6s   da   Procuradoria   Regional   do   Trabalho   da   8a   Regiao,   com   a
obrigatoriedade de cessar a contrata9ao de mao-de-obra  nao especializada (pessoal de
apoio) por meio de Caixas Escolares e UDE's,  passivel de multa se nao cumprido dentro
do prazo acordado.  Considerando ainda,  a necessidade de se evitar que a Administragao
da   Secretaria   sofra   qualquer   tipo   de   interrupgao   em   suas   atividades,   dar-se-a   a
contratagao   de   pessoa   juridica   especializada   por   entender   ser   vantajoso   para   a
Administragao   Pdblica.    Considerando   tambem,    que   a   Empresa   JCA   SERVICOS
ESPECIALIZADOS   LTDA   vein   cumprindo   satisfatoriamente   com   as   clausulas
contratuais  previstas  no  presente  contrato e  restou a vantajosidade da

`-W. 2de4



SEDEL
Secretaria de

Desporto e Lazer
AMAPA
GOVERNO DO ESTADO

prorrogaeao  do  referido  Contrato  por  pesquisa  mercadol6gica  realizada,  sendo  o
caminho   mais   vantajoso   para   a   Administraeao,    inclusive,    a   luz   do   principio   da
economicidade,   pois   permanece  manuteneao  das  condi€6es  de  habilitacao  pela
empresa   contratada;   o  servi§o   vein   sendo   realizado   de   modo   regular  e   ten
produzido os efeitos desejados; a continuidade dos services ja contratados minimizaria
custos,   vez  que  os  servidores  ja  estao  familiarizados  com  a  forma  de  trabalho  da
contratada, evitando inadaptag6es que poderiam gerar custos, dentre outros.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO: Este Sexto Termo Aditivo tern por objeto a
alteragao da Clausula Segunda -DO VALOR e da Clausula Quinta -DA VIGENCIA ao
contrato original de 26 de agosto de 2014.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR:  0 valor global deste Sexto Termo Aditivo do
Contrato n° 005/2014€EDEL 6 de R$3.718.483,92 (tres milh6es setecentos e oito mil
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seis centavos) conforme proposta da SEDEL e aceite da Contratada conforme tabela a
seguir:

QUANTIDADE DE VALOR VALOR VALORFUNCAO POSTOS DEsERvieos
UNITARIO MENSAL GLOBAL

AuXILIAR DESERVICOSGERAIS
31 R$ 2.688,16 R$ 83.332,96 R$ 999.995,52

AUXILIAR COZINHA
3 R$ 2,876,64 R$ 8.629,92 R$ 103.559,04

ATENDENTE
42 R$ 3.204,12 R$ 134.573,04 R$ 1.614.876,48

AGENTE DEPORTARIA
23 R$ 2.777,14 R$ 63.874,22 R$ 766.490,64

PISCINEIRO
6 R$ 3.243,92 R$ 19.463,52 R$ 233.562,24

TOTAL 105 TOTAL R$ 309.873,66 R$ 3.718.483,92

CLAUSULA QUINTA -DA VIGENCIA:  0  prazo de vigencia deste contrato e de  12

(doze) meses, iniciando-se em 27 de agosto de 2019 e termino em 27 de agosto de 2020,
nao podendo mais ser prorrogado de acordo com art.  57 da Lei de Licitag6es,  inciso 11 e §
4°, da Lei n° 8.666/1993,  que preve a possibilidade de prorrogagao do prazo de que trata
o  artigo  57,  11  por  ate  doze  meses  em  carater  excepcional,  devidamente  justificado  e
mediante autorizagao da autoridade superior.

CLAUSULA  SEXTA  -  DA  RATIFICAeAO:   Permanecem  inalteradas  as  demais
clausulas  e  condig6es do  Contrato  Original  nao  modificado,  direto  ou  indiretamente,  por
este Sexto Termo Aditivo.
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CLAUSULA  SETiMA  -  DA  PUBLICACAO:  0  presente  Sexto  Termo  Aditivo  sera
publicado, em resumo, no Diario Oficial do Estado do Amapa - DOE, no prazo ate o quinto
dia  dtil do  mss  seguinte ao de  sua  assinatura,  para  ocorrer no  prazo  de 20  (vinte)  dias
daquela data, em conformidade com o Paragrafo Onico do artigo 61  da Lei 8.666/93.

Por  estar  de   acordo   com   a   relagao   a   este   Sexto   Termo  Aditivo,   assinaram   este
lnstrumento  Contratual,  em  03  (ties)  vias de  igual  teor e forma,  o  CONTRATANTE  e  a
CONTRATADA,   na   pessoa   de   seus   representantes   legais,   na   presence   de   duas
testemunhas, que postarao suas assinaturas neste documento.

Macapa-AP, 26 de agosto de 2019.

JOELLY
S6cia Administradora da Em

Testemunhas:

1-Assinatura:

esa JCA
TRATADA

i90S Es LTDA
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