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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

TERt"lO DE RERRATIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 08/2013 - CGE

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÀO DE
SERVIÇOS DE GUARDA, ESTACIONAMENTO E
LAVAG]"M DOS VlOíCULOS QUE COMPÓEM A FROTA DA
PASTA, QUE ENTRE SI CELEBRAM (} ESTADO DE
GOIÁS. ATRAVÉS DA CONTROLADORIA-GERA.L DO
ESTADO-CGC E (} ESTACIONAMENTO E LAVAJATO
BIHAR-ME. NAS CLÁUSULAS E CONDIÇÓES QUE SE
SEGUEM.

(} ESTADO DE GOIÁS. pe~soajuridíca de direito público interno. inscrito no CNPJ!MF n,"
01.409.58010001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste alo representado nos
ternlOS do S 2° do an. 47 da Lei Complementar n" 5812006, com alterações dadas pela Lei
Complementar n° 10612013, pelo Procurador do Estado. Chefe da Advocada Setorial da CGE
em Substituição, Dr. WEILER JORGE CII'liTRA JÚNIOR, brasileiro, casado. advogado
inscrito na OAR-GO n° 19.410, CPF/MF n° 869.041.16\-53, residente c domiciliado nesta
Capital, por intermédio da CONTROLADORlA-GERAL DO ESTADO (CGE), inscrita no
CNPJ/MF n.o 13.203.742/0001-66. situada na Rua 82. n° 400, Palácio Pedro Ludo"ico
Teixeira. 3° andar, ala Lcste, Setor Sul, ora represcntada pelo seu titular o Secretário de
Estado-Chefe Sr. ADAUTO RARROSA JÍJNIOR, brasileiro. casado, economista, portador
da C.I nO 292752-SSP/GO. residente e domiciliado em Goiânia-GO, e de outro lado. o
ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR-ME, ioserito no CNPJ/M~ sob ° nO
05.9\9,906/0001-28, com sede na Praça Cívica n° 512. Centro. Goiânia-GO neste ato
representada por SALIM ROGER10 B1TTAR, portador da ClIRG nO261315, SSP-GO e
inscrito no CPFMF sub o n° 117.599.921-00, dora"ante denominada COJIITRATAOA, ~./
celebram o presente TemlO de Rerratificação do Primeiro Termo Aditi"o ao Contrato n°
08120\3-CGE. dc acordo com o Processo Administrativo n° 201211867000537,65, nos termos
do art. 65, S 2°. inciso 11,da Lei Federal n° 8.666/1993, em razão do qual ~ introdl.lZidas a~
seguintes alterações no mencionado Termo Aditivo:r - c ••" ••_~_. , c_.' -- _..•

CLÁUSÚLÀPRlMÊiR:2:".;.O.,-O-•.-'"'T-O-------------- -----t:.=-.:' _- ~ ~ ~ ==~~---------------=:..l
Pará~rafo único - O presente termo tem como objeto retif1car, aditar e ratificar o Primeiro
Tcrmo Aditivo ao Contrato n° 0812013-CGE, com a supre~~ão de 06 (~eis) vagas de
estacionamento e da totalidade remanescente da execução contratual referente ao serviço de
lavagem, já com o reajw.tamento do valor da garagem. com base no lPC-A (IBGE),
considerando a readequação dos \'a\ore~ do~ aju~tes ~e\ebrado~, conforme impo~to pela
Portaria n° 005/2015-JUPOF e o Decreto E~l<ldua\n° 8.32012015.

~;;USUL:fSEGUNDA ~ DA ALT~ÇXÕDÁCL1uSULA PR1M~TRA ~~.~
ORJETO DO CONTRATOr='-- -_"_-e' ----. ~~----------- • , _- .-.-..:._
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Parágrafo I" - fica renumerado o Parágrafo Único da "CLÁUSULA PRIMEIRA" que passa
a vigorar como seu Parágrafo ~ I",

Parágrafo 2" - As partes, de comum acordo, alteram o objeto do presente contrato. para
reduzir o quantitativo dos veículos da frota da Controladoria-Geral do Estado (COE).
destinados à prestação dos serviços de guarda e estacionamento pela CONTRAfADA que
passa li ser em numero de 05 (cinco), e também para suprimir, na sua totalidade, os serviços
de lavagem dos respectivos veículos pela mesma.

Parágrafo 3° - Em decorrência do acordo entre as partes para a supressão dos serviços na
forma indicada no Parágrafo 2", o valor global do contrato de R$ 66.000,00 (sessenta mil
reais) é reduzido para R$ 24.895,39 (vinle e quatro mil oitocentos e no~enta e cinco reais e
trinta e nove eentavos), considerando o disposto no Parágrafo I" da Cláusula Terceira. na
forma da Planilha Detalhada, Anexo I, parte integrante deste Termo de Rcrratifieação.

L . =- =-=:==- = : =_ E; -=---= =:-:- ::I
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E
DO REAJUSTE~_.. -,& - .•

Parágrafo I" - O parágrafo 1" da "CLÁUSULA SI)XTA - DO VALOR E REAJUSTE" pas<;a
a vigorar, com a seguinte redação:

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela locação das \'agas de ganlgem o valor
unitário de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais). para 05 (cinco) vagas. mensal. até
31.03.2015, e para os serviços relativos a lavagem dos ~eiculos, na quantidade de H (oito)
lavagens, ao valor unitário de R$ 55.00 (einquenta e cinco reais). perfazendo o valor total de
R$ ó.290.00 (seis mil duzentos c noventa reais), e 11 partir de OI de abril de 2015, somente
será di>ponibilj~o. pelo contrato, as vagas de estacionamento. ao custo unitário de R$
414,99 (quatrocentos e quatorze reais e noventa e nove centos). já atualizado, de acordo com &;/
o Parágrafo 2" da Cláusula Sexta, para 05 (cinco) veínllos. totali7.ando O ~alor de R$ ~
18.605.39 (dezoito mil seiscento~ e cinco reais e trinta e nove centavos).

Parágrafo 2" _A "CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E REAJUSTE" passa a vigorar com o
acréscimo do seguinte panigrafi):

Parágrafo 5" - A CONTRATADA, com antecedência mínima de 02 (dois) meses. deverá
protocolar junto à CONTRATANTE a solicitação do reajustamento anual, com hase no
indice acumulado dos últimos 12 (doze) meses disponíveis. na forma do parágrafo 2" desta
Cláusula.

:== = _.,-::::- '.-

. "':.- -~------_._----- .,
CLÁUSULA QUARTA- DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA- DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAE: ~
ParlÍJ;:rafo único - O parágrafo 1" da "CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA" passa a vigorar com a seguinte redação:

ConlroIadoria _ Geral. Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Tei>:~ir",3" dndar. Ald Oeste, Se",," Sul
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As despcsa deeorrentcs da presenlC contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria prevista no Orçamento da CONTRATANTE para o exercício de 2015. na
classificação abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO: 1501.04.122.4001.4001,03.00
DUEOF's-NOTAS DE E.MPENHO: 2015.1501.003,00018; 19 e 71 EMITIDAS EM: 28,01 e
17.0312015
VALOR: R$ 24,895,39 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove
centavos).

t~- :: = :_"~ I ~ ::J.

CLÁUSULA QUlNTA- DA VIG~NCIADO TERMO DE RERRATIFICAÇÃOt . ....- _ .•• "_--CiI-- .-..... ~ ..---=---r--ç -=- --,-=-..•.J

Parágrafo único - A vigência do presente Termo de Rerratificação, será a partir de OI de abril
de 2015. e por conseguinte, os efeitos financeiros dele decorrente.

c: - -=-- =
CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO
t ;-
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Parágrafo UDlCO - Ficam ratificadas toda;; w, demais Cláusula~ e condições do contrato
original não expressamente alteradas por este Primeiro Termo Aditivo.

: :. 4 :,-=~-------;-.:.-~:---------------':------=---J'
~ÁiJSlJLA SETIM,\: DÁS DisposiçÕES GERAISt ••• I __ z c - ••• ;-:-

Parágrafo 1" -- Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir as questões oriundas da execução
destc Termo de Rcrratifieação,

Parágrafo 2" - E. por estarem às partes dessc modo contratadas, foi o presente instrumcnto
impre~so em 03 (três) vias. de igual teor que, depois de lido, confcrido e achado conforme, vai
as~inado pelas partcs c pelas testemunhas abaixo nomcadas,

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA
ESTADO m: GOIÁS. em Goiânia, aos O-l--

CONTRATANTE:

CONTRATADA:
SALlMROGÉR

Estacionamento e Lav

Con,,,,iodorJa _ Gerol, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludov;co Teixeira. }O "nci"r, AI. Oe,te, Setor S~I
CEI', 74015-91IB _ GoLânio _ Golá, _ Fone, (lhx62) 3201_5354
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SUPERINTEND~NCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, SUPRIMENTOS, CONTRATOS E CONV~NIOS

1".==="""'=. ==_"'""A~",=",~p=.=,"C.D"P='~'"'M='"""D""='=M"O"O",=,~,",",,",=n~'"''''=ÇÃ'O~,",''"",".~'"''''A"-~'''~'~A''''=AoWi=:1>=<5"'=A"m=,C'D"""-C~9"~",IRA=~~'_'D'"'~."' -"!'"?=~---'I
to. '., .... '-:"-SER"'IÇO"SlhxECUT1iOUS,)~"NEIRl:f:A:"IQIA:ãl;O'DE"2M5 =_.__. ".,..... ,.. :l
.. Referência

• 0.0 ,. Jiii715 . .. "fe'!nS mar/t5. ,, , , , ,
, , Valor, VALOR '. Valor 'VALOR, j.. ,

Serviço Quant. Valor Unl~rlo(R$) \(ALOR TOTAL (RS) , Quant. 'Unitárljl
, , Quant. ,

TOTAL (R~), , TOTAL , Unitário-
Vagas de Garagem , 390,00 1.950,00 , 390,00 1.950,00 , 390,00 1.950,00
Lav<lgem , 55,00 220,00 , 55,00 165,00 , 55,00 55,00
li'ãlõr 10Ial"(lI$)"-' . .. - '2.170,00 " ... , '- """["11-:;;00- 2:lJ1Js';OO-
VALOR TOTAL TRIMESTRE (11$1

, , , .. , , , 6.290,001, " - --

r- _._-_ .. __ .
, SerVi 9 ~!!.[It •.Mensal
Vagasde Goragem 5

',Valor uÍllü-;:io CR$)
414.99

~V~rM;;;;;;I (R$) -ValorTo!al (R$)
2074,95 18.605,39
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