
GOVERNO DO DISTRITO FE»EPAL
SECRETARIA DE EST/\DO DE EDUCAÇÃO

NQ 22/2015 , QUE ENTRE SI FAZEM
0 DISTRITO FEDERALI
REPRESENTADO PELA SECRETARIA
DE ESTADO DH EDUCAÇÃO E
EMPRESA GLOBAL SEGURANÇA

LIDA, NOS TERMOS DO PADRÃO NO

04/2002

2

PROCESSO N' : 080 . 006001/2015

CLAUSUI A PRlldEIRA -- Das Partes

o Distrito cedera.l, por meio da SECRETARIA DE ESTADO

DE EDUCAÇÃO, doravant:e denominada CONTRATANTE, CNPJ na
00.394.676/0001-07, com sede no Selar Band;ária Norte SBN

Quadra 02, Bloco c, l.,ote 17 - Edifício Phenícia
Brasíli.a/DF. CEP 70.040-020, representada por JUI.IO
GREGÁRIO FILHO, na qualidade de Secretário de Estado de
Educação' do Distrito Federal, bra.saleiro, residente e
domiciliado nesta Capital, portador da CI Do 6704928 -
S$P/SP e do CPF no 144.5].6.971-15, nomeado pelo Decreto
publicado no DODF de 01/01/2015. página 12, com delegação
de competência conferida pelo Decreto Do 21.396, de
31/07/2000, e a empresa GLOBAL- SEG(TRANÇA LIDA, doravante
denominada CONTRATADA, CNPJ nc 0;1.265.823/00G1-74, com sede
no SAAN Quadra 01 Lote 1055, Brasília/DF, CEP 70.632-100,
Telefone: (061) 3403 3003, neste ato representado por
PÀTROC=NIO VnLVBRDE DE MORAIS NETO, na qualidade de
D3.reter, brasileiro, casado, residente e domlcili.ado em
Brasília/DF, RG. n' 2.064.345 - ssp/DF, CPF n" 987.722.281-
72, resolvem firmar o presente Termo Aditivo sujeitando-se, \.SJ.p

no que couber às normas da Lei 8.666/93 e em conformidâdeinLw l

com as cláusulas e condições estabelecidas nesse Aditivo. q
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CIÁUSUI.A SEGUROS - 00 Objatc>

o presente Te3-no Aditivo tem por :finalidade pxoz=ogar
por mais 12 (doze) meses c> prazo de vi.gêneia dc> Contrato n'
22/2015, cujo objeto é contratação de empresa especi-allzada
na prestação de serviços de vigilância armada e supervisão
motorizada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e
equipamentos nas Instituições Educacionais e Coordenações
Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do
l)istzito Federal., conforme condições/ quantidades e
especificações constantes no Edital. Pregão Elet='6nieo D.o

I0/2015-SEDE

CLÁUSULA, TERCEIRA - Do Valc>r'

O valor total do presente Termo Aditivo é de R$

60.894.312,72 {sessenta mi].iões, oitocentos e noventa e
quatro mil trezentos Q doze reais e setenta e dois
ceatavc>a) . e está consignado na Lei Orçamentária no 5.796,
de 29/32/2G!$ {LOA 20}7}, é compatível con a Lei na 5.602
de 30/12/2015 (PPA 2016-2019)r bem como com a Leí de
Diretri.zes Orçamentárias no 5.695, de 03/08/2016 (LOO
2017), sendo que o valor de R$ 26.387.53S,SI (vinte e sei.s
milhões, trezentos e oitenta. e sete mil, quinhentos e
trinta @ cincc> rabi.s e ci.nquenta e um centavc>s) , será para
atender as despesas do exercício de 2017, e o valor de R$
34.5a6.777,21 (trinta e quatro ni.]-iões, qui.nhentos e sei.s
mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e un
centavos) deverá ser inca-uído na Proposta Orçament;ária do
Exercício 20 18 .

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica assegurado à Contratada o direito de
análise do pedi.do de repactuação formulado em documentos
:juncados ao processo, observadas as disposições legais, bem
como o estabeleci.do no Edital Pregão EZetrânica n' !0/20ZS-
SEDF e 8.nexos .
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRilTAR}A DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CLAUS{)I A QtIARTÀ Da Dotação Orçamentária

A despesa de que trata este termo adi.tivo correrá à
conta da seguinte dotação orçamentária:

l - (Jnidade Orçamentária: 18101-SEEDF
11 -- Programa de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001
1].1 -- Natureza da Despesa: 3.3.90.37
lv - Fonte de Recursos : 100
v - roi emitida inicialmente a Nota de Empenho:
2017NE03677, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco
ni].iões de reaís}, en 11/07/2017. sob o evento nc
400093. , aa Modal.idade usei-mat,ivo.

CLÁUSULA QUINTA Do Prazo de Vigência

O presente termo aditivo terá vigênci.a de 26/07/2017
até 25/07/20].8 .

CLÁUSULA SEXTA - Da Garantia

A garantia 'contratual é de S% (ci.ncQ por canta) do
valor total do contrato, equivalente à R$ 3.044.715,63
(três ai.3.iões, quarenta e quatro mil, setecentos e qui.nze
reais e sessenta e três centavas} , devendo ser prestada no . .1%À-o

prazo máximo de lO (dez) dias úteis, contado da data da '\
entrega da via do contrato assinada, conforme item 20.6 do u
Edital dc> Pregão Eletrâni.cc> n' l0/2015-SEDA

CLÁüStllÀ SnTIMX Da Ratificação

Permanecem ina[teradas as demais c].áusula,s do contrato
que se refere Q presente Termo Aditivo.
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A GOVERNO DO DISTRITO FEDEliAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CIAUgula OIT.AVA -- Da Pl:blieação

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação
resumida do instrumento pela Administração. na ]lmprensa
OfJ.cia]. até o quinto dia útil. do mês seguinte ao de $ua
assinatura. para ocos'rer no prazo de vinte dias daquela

Elr por estar'en de acordo e ajustados, para firmeza e
validade do que ficou estabe].ecido em suas cláusulas,
lavrou-$e o presente i-nstrunento en Q3 (três} vias de ígual-
teor e forma. para um Único efeito legal-, na presença de 02
( duas ) testemunhas .

d a. taa

Bra s alia- DF , c25 de de 2017

CONTRATAlíTE

W
Secretário de Estado de Educação

TESTEMUNHAS
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