
Á GOVERNO DO DISTRITO CEDERA'L
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

5' TERMO ADITIVO AO CONTRA'TO N'
L24/2Q13, QUE ENTRE $! CELEBRAM O
DISTRITO FEDERAL, REPR.ESENTADO PELA
SECRETARIA ESTADO DE EDUCAÇÃO E A

SERVIÇOS GERAIS
SECRETARIA ESTADO
EMPRESA REAL JG
LIDA .

PROCESSOS: 080 . 006.522/2013(Origem)
D80 . 002 . 602/2017

CLÁUSULA PRIMEIRA - DÀS PARTES

O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO, doravante denominada CONTRATANTE, CNPJ n'
00.394.676/00Dl-G7, com sede no $etor Bancário Norte - SBN
Quadra 02. Bloco C, Lote 17, Edifício Phenícia - BlasÍlia/DF,
representada por JULGO GREGÁRIO plEnO, na qualidade de
Seca.etário de Estado de Educação do Distrito Federal.f
brasileiro, residente e domiciliado nesta Capital, portador da
C]. Ho 6704928 - SSP/SP e do CPF n' 144.5].6.971-15, nomeado
pelo EecreLO n' OI, publicado no DODF n' 01 de 01/01'20]5f
página 12. com delegação de competência conferida pelo Decreto
no 2].396. de 31/07/2000, e a empresa REAL JG SERVIÇOS GERAIS
i,TDA, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ n'
08.247.960/000] 62, com sede no SINS Quadra 01, Conjunto A,
Lote 02, Núcleo Bandeirante - Brasília/DF. CEP: 71.736-101,
telefones {6].} 3363-757$ e (61} 3052-2579. email:
realdp2008ehotmail.com, neste ato representada por BOI.IVIAR DA
SILVO BRITA, na qualidade de Procurador/ brasileiro, regi(lente
e domiciliado r\esta Capital, portador da CI n' 926.679
$SP/DF e do CPF n' 373.286.38].-68, resolvem firmar o presente
Termo Aditivo, com fulcro na Lei n' 8.666/93 e alterações
posteriores, mediante as c].áusulas e condições estabelecidas
neste te rmo .
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C]3ÁUSULA SEG(INDA - DO OBIETO

O presente 'Termo Aditivo tem por finalidade prorz-orar por
mais 12 {doze) meses a vigência do Contrato n' 124/2013, cujo
objeto é a contratação de empresa especial.izada para real-azar
os serviços continuados de ]-impeza. asseio e conservação. com
fornecimento de mão de obra, mater].ais e equipamentos, nos
Lera\os do Art. 57, 11, da Lei n' 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 - o valor total do pz'esente Termo Aditivo é de
R$ 30.822.071,39 (trinta mi.leões, oitocentos e vinte e dc>is
mil, setenta e um reais e trinta e nove centavos), sendo que o
valor de X$ 1G.702.ZG8,12 {dez milhões, setecentos e dois mi3.,
cento e oito Feri.s e dc>ze centavos) será para fazer face às
despesas no ano de 2017 e o Talo de R$ 2Q.119.963.27 (vinte
milhões, cento e dezenove mi]., novecentos e sessenta e três
reais e vinte e sete centavos} será para as despesas de 2018 e
deverá ser incluído na LOA 2018.

3.2 - A despesa decorrente do presente Termo Aditivo pala
o ano de 2017 é compatível com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias n' S.695, de 30/08/2015 {LD0 2016}, e com a Lei
n' 5.602, de 30/12/2015 (PPA - 20].6-2019).

DA DOTAÇÃO ORÇA$@NTÁRIÀ

4.1 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária :

1. Unidade Orçamentária: 18101
11. Programa de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001
111. Natureza da Despesa: 3.3.90.37
il]. . Forre de Recursos : 100

4.2 - O$ dados da Nota de Empenho serão registrados por
apostil-cimento ac Conta:a.to .
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cláusula QUINTA DÀ GARANTIA

A garanti.a para a execução do presente Termo Aditivo será
de S% (cine:o por cento) do valor do ajuste. correspondente à

R$ 1.541.103.56 (um milhão, qui-nhentas e quarenta e lum mil,
cento e três reais e cinquenta e seis centavos), e deverá ser
entregue no ato de assinatura do presente instrumento,
conforme especifica o Artigo 56, pa.rágrafo prilnelro da Lei n'
8 . 666/93 .

CLÁU$OiA SEXTA DO PRAZO DE VIGENCIÀ

A vigência do presente Termo será partir do dia
28/08/2017 até 27/08/2018, ou atâ a conclusão de novo
procedimento licítatório que eventualmente esteja em curso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO C{)MPRIBIENTO AO DECRETO DISTRITAL N

34 . 031/2012

Havendo irregularidades neste i strumento, ente:e em
cantata com a Ouvidoxia de Combate à Corrupção, no tel-efone
0800-64 4 9060 .

CiÁUStllÀ OITAXIA DA RATIFICAÇÃO

Permanecem ina].geradas as demais cláusulas do Contrato a
que se refez:e o presente Termo .Aditivo.

Parágr'afo único - Fica assegurado à Contratada Q direito de
análise do pedido de reajuste formulado em documentos :juncados
ao processo, observadas as disposições legais, bem como o
estabelecido ao 'Termo de Re:Eerêocia, no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA nona DA PtJBLICÀÇAO

A eficácia deste Termo Adi.tido fica condicionada
publicação resumida do instrumento pela Administraçãop na
imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura. para ocorrer no prazo de vinte dias daquela

Página 3 de 4

a



E, por estarem de acordo e ajustados, para firmeza e
validade do que ficou estabelecido em suas cláusulas, lavrou-
se o presente i.nstrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para um único efeito ]ega]., na presença de 02 (duas)
testemunhas .

Brasllia OF, (i2.5 de de 2017

Pela. CONTRATANTE :

Secretário de Estado de Educação do ])estrito Federal

Pela CONTRATADA
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