
PRIMElRO TERMO AD1TlVO AO CONTRATO
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOL~S, POR
INTERMÉDIO DA CONTROLADOR IA-GERAL DO
ESTADO E A EMPRESA LíDER TUR
EMPREENDIMENTOS TURíSTICOS E
PROMOÇÕES UDA .. QUE TEM POR OBJETO O
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉ.RlcAS,
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TRASL.ADOS,
RESERVAS. HOSPEDAGENS E ALlMENTACÃO EM
HOTÉIS, NAS CLÁUSULAS E CONDIÇOESQUE SE

SEGUEM.
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORlA.GERAL DO ESTADO

..
..

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 07/2013- CGE

-t'

----- _ ..~-,- -:----
'" ._----- ._'_._ .._-

Parágrafo único- O presente termO aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO de- 25~~ (vinte
ê cinco por cell~o) ao valor pactuado inicialmente no contrJ.to n<:>07/20 I3-CGE. e-elebrado

entre" parte" e:, 30.07.2013 f/a ~,;.....~
-~Iadoria'- Geral, Ru&.82 n~400 _ Paiácio Pedro Lu.;lo\'iccTeixeira, 3~a~-.d-i\:-,-'l-a ~_l;;"t~Sfl~:;'-S..l! ---

CEP: 74015-908 _ Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 32.01-:,3Bó

-i,o ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno. neste ato repre5entado
'1noS termos do * 2" do art. 47 da Lei Complementar n" 58/2006. com altecações dadas pela Lei
:~Complementar nO 95/:2012, pela Procuradora do Estado, Chefe da Advocacia Setori:ai da CGE.
(,Dra. LILIAN CÂNDIDA NUNES DE MACEDO FELIFE. brasileira. casada. advogada.
,'inscrita na OAB/GO sob o n" 19.503. CPF/MF o" 814.476.04\-72, residente e domiciliada
~~:nesta capitaL com a interveniência da CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO, insl:rita
',-i. [lI) CNPJ/MF n" 13.203.742/0001-66, situada na Rua 82, n° 400, Palácio Pedro L.udo\llcO
,_Teixeira, 30 andar, ala Leste, Setor Sul, Goiânia-GO, dora\lar.te denominada
; cüNTRATA!ílE, ora representada pelo seu titular o Secretário de Estado-Chefe Sr. JOSÉ
'., CARLOS SIQUEIRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/GO n~ 3.656. p.)rtador
:~'.da C.I nO 63.422~SSP/GO - 2a via, e de outro lado a -empres~ - L1DJ<:R TUR
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E PROMOÇÕES LTDA .. 'nsccita no CNP.!/MF n°
01.819.149/000 1~60, com sede "ínw.da à Rua 22, n" 170, Qd. £-9. Us. :2/4?, Seu',I- (Jes,e,

<, Goiânia-OO. neste ato representada n& forma de seus estatutos pela Sra. lVONE- Df. S.OUSA
; ROSA. eOlpresária, brasileira, solteira, portadora da C.I n" 1337280-636545-SSP/GO.
resideme e domiciliada em Goiânia-GO, doravamc denominada CONTRATADA. celebram o

, Primeiro Termo Aditivo ao Contl"a[Q nO 07/2013-CG£, de acordo tom o PrO{"esso
~ Administrativo nO 201311867000165. de 25.03.2013, nos termos do ~ 1" do art. (j:i da Lei
;. federal n0 8.666/93 e conforme previsto no Parágrafo 2° da Cláusula Décima - da A~tera\'ão e

.~ da Rescisão do Contrato, na forma e condições seguintes:



--_ .._-~_.~.

t
f;STADO DE GOlAs

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

, '.

A gestão ..do contraIO. flcará a cargo do servidor Fabricio Marian,. da Silva - S"p::rviso
t
,

conforme 'determina a fartaria n' 1~6/20 I 3_GABICGE. lotado na GerEDo,,, de Apoio
Logistico e. de SuprimentoS da Superintendência de Gestão. Planejamento e Fin,.nças desta

Controladoria-Geral do Estado.

,P.arágrafo único _ O parágrafo 3" da "CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊ.NC!A E DA
GESTÃO DO CONTRATO" passa a vigorar com a seguinte redação:

"I I . _' ... VALOR I TAXA DE " .. VALOR !
, : ITEM ! '. ESPEC1F!CAÇAO ' eSTtMADO, DESCONTO" : ES lIMADO COM \• .: i (RS)! '" 10 DESCONTO (R$)

1f'ôl--lp;>s;~ees-;i~"",I;';;;:;-'.----'1 RS3.5":'0. t---'77--'---\'--"S;";"'--
.!. • J. I 1 :
, c--"'- .__o __ ------------.--------~------------------------.--'---- •• --.--. ,'--- -.--- ----

~ _: Q3
1

IHosped,gem com ,llme""ção 'RSS.632 'O ! .. 3.'0 - .. i R,U",,7'. .
, .' I': Jt. • .!...__ • ._. ~-------- -.-- _.l • L .- ••-_.-- ._- --

'Parágrafo 2",~Em razão do acréscimo de que <rata o vesente Termo Aditivo. o Contr310 n'
,'07/2013-CGE, cujo o valor global miginário era de R$ 48.6\8.00 (quarenla e o,to mil.
!seiscentoS e diezoito reais) passsará poca o valm glnbal de R$ 60.772.50 (sessenta mil.

,:setecentoS e selenta e dois reais e cinquenta centavos).

I,iParág
rafo

3" _ A despesa decorrente da celebração do Termo Aditivo correrá a conta da verba

"
in" 1501.04. I22.400 1.4001.03.00. do vigente Orçamento Estadual. confonT,e DU EOFs n"

';2013.1501.010.00213, de 18.09.20\3, no valor de R$ 3552,40 (u'ês mil. quinhcnws e~trinquent.
e

d"is reais e quar,nta centavos) e 2013.1501.0! 0.00214, de 18.04.20 I 3, no valori
Qe

R$ 8.632.10(oito mil. seiscentos e trinta e dois reais e dez centavos), '.,,-,bas emitidas peJa

",Gerenc,a de Planejamento e Frnanças da Conccoladona-Geral do Estado.

r .x- •',Parágra(o 4" _ A planilha de composição de custo do Parágrafo I' da "CLAUSULA SEXTA
.; _ DO VAL0R E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA" do ajuste, passa a vrg

ür
cor,l os

'~;'seguintes acú:scimos:, -. .

',~ .,Parágrafo \" ~O preseme Tenno Aditivo tem o valor total de 12,154,50 (doze mil. cento e

..cinquentae quatrç. reais e cinquenta cenia\;oS).
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IVONE DE OUSA ROSA
Uder Tur EmpreendimentoS místicos e Pron ..•.oyões LW8,

,
,b

LlLlAN CAN IDA\N' NES DE MACEDO FELIPE
Procuradora do Estado

Chefe da Advocacia Setorial da COE

t
ESTA.DO DE GOL;'S

CONTROLA.DORIA.-GER'_L DO EST ADO

" ",

----'- --- .----Cootwl,doci' _ G,"1. Ru'" o" 400 _",lácio PoMo Ludo,ico T,(x'"', 3" ,od"" Aló o,,'", S,"" c,u'
CEP: 74015-908 _ Goiânia - GOIi'i,; - fone: (O:-.~62) 3201-5386

,

CONTRATANTE:

rGABINETE rio SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORlA-GERAL DO
li'STADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos Uodias do mês de ,~~íl9- de 20 I3,

~rig",foúnico,~ Este Termo Aditivo terá vigência a pafti,' de sua ass',natura e ef,eá,ia a

iarl
irdá

sua publicaçãO no Diário Oficial do Estado.
-jí ,\": ,c,,,,,'~'~~:i.;:::Pj>~Ni".H"'T"""'~"'<lt.ff"-!P"';;M~:;;~~J~h!";V'"i.:tJ~"'l'-l"",~:t,,,.;.r"'~;"\' ' ;1f'",,",'<'~",~,"",i.•,1 . ,\>:"'7~",.;.•,l«c<"\'«'"j" ',H.,;;"!"",,,I,'I:',,' >. . .' " \. 'c' "~L'"~;~i__.~..~c",~_'h'~ .,,_' ._'''__.~_••-_u,,-~"...' , ,0, .• ,.,- ,.' '. - .1. ,•• ,

CLÁUSULA.QUlNTA - DA INALTERABILIDADE'.;~:;I';;i\'1\tti:SWl@~'k'f*,~!.,mgiI~:Ji~íi\'lt:)il;,;;;rj,..I;,;,t.~.;;,,;'-

.Iit.nrig
rafo

1" _ Permanecem inalteradas as demais cláusulas, parágrafos, condições e

, ógaçõesdo contrato que não colidirem com o disposto neste Termo ,\d,tivo,

!grafo 2" _ Poc estarem de acordo, as partes assinam o presente TERMO ;,D!T1VO, em
03(três) vias de igual forma e teOL para que alcance os jurídicos e desejados efeitos, na

:rresençadas testemunhas adiante nomeadas.
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