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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 006/2016 – AGEFIS, nos
Termos do Padrão n.º 14/2002.

Processo nº: 0361-003299/2016
SIGGO nº:       33540

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

A AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, CNPJ n.º. 09.626.988/0001-73, situada no SIA
Trecho 03, Lotes 1545/1555 - Setor de Indústria e Abastecimento -  Brasília – DF, representada por ANA CLAUDIA
FICHE UNGARELLI BORGES , na qualidade de Diretora-presidente Adjunta, brasileira, casada, portadora do RG. Nº.
1097042 - SSP/DF,  inscrita no CPF/MF sob o nº. 494.916.521-68, no uso das atribuições previstas na Lei 4.150, de
05 de junho de 2008, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, doravante denominada CONTRATANTE, e a
empresa INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ: 05.058.935/0001-
42, com sede no Setor de Indústrias Bernardo Sayão – SIBS, Quadra 02, Conjunto E Lote 01 – Núcleo Bandeirante
– Brasília/DF – CEP 71.736-205, doravante denominada CONTRATADA neste ato representada pelo Senhor IZAIAS
JUNIO VIEIRA, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Ceres/GO, nascido em 18/06/1979, portador da
Carteira Nacional de Habilitação n° 00320460567-DETRAN/DF, inscrito no CPF/MF sob o n° 852.336.331-91 na
qualidade de Sócio-administrador, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO, que regerá pelas cláusulas e
condições abaixo estabelecidas:

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente Termo Adi�vo obje�va:

2.1 – A alteração contratual com vistas a REPACTUAR o Contrato, nos termos da Manifestação 143 (16229667), a
Cota de Aprovação 26 (16234302), da Cláusula 5ª, item 5.2 do Contrato c/c com o art. 40, inciso XXI da Lei
8666/93 e nos limites da Convenção Cole�va de Trabalho 2018/2018 (12729660 - fls. 16/37), para o período de
01/01/2018 a 31/12/2018;

2.2 – A alteração contratual com vistas a SUPRIMIR o Vale Alimentação para o cargo de Motorista com jornada de
44hs (quarenta e quatro horas), passando de 26,42 (vinte e seis virgula quarenta e dois) dias de concessão,
para 22 (vinte e dois) dias, o que representa à supressão de 2,02% (dois vírgula zero dois por cento) do valor
atualizado do contrato.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO

3.1 – O valor mensal atualizado do contrato, que era de R$ 185.611,30 (cento e oitenta e cinco mil seiscentos e
onze reais e trinta centavos), passa a ser de R$ 193.334,40 (cento e noventa e três mil trezentos e trinta e
quatro reais e quarenta centavos), em razão da aplicação do percentual a seguir especificado:

3.1.1 – Os custos rela�vos à mão de obra ficam repactuados em 4,16% (quatro vírgula dezesseis por cento), em
razão da demonstração analí�ca da variação dos componentes dos custos contratuais, passando, a par�r de
01/01/2018, data do início dos efeitos financeiros da Convenção Cole�va de Trabalho da categoria profissional, a
ser de R$ 2.320.012,80 (dois milhões, trezentos e vinte mil doze reais e oitenta centavos), conforme Planilha de
Custos e Formação de Preços constante do Anexo I deste termo adi�vo;

3.1.2 – O acréscimo de 4,16% (quatro vírgula dezesseis por cento), corresponde ao valor es�mado da
repactuação para o período 01/01/2018 a 31/12/2018 que é de R$ 92.677,20 (noventa e dois mil seiscentos e
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setenta e sete reais e vinte centavos), conforme tabela abaixo:

 

 

3.2 – A COMISSÃO EXECUTORA incumbe não se descuidar da efe�vação das glosas, principalmente em face dos
faturamentos apresentados para pagamento das diferenças dos valores repactuados.

3.3 – A COMISSÃO EXECUTORA deverá solicitar a comprovação de pagamento dos encargos e/ou majorações
acolhidos na repactuação consubstanciada na CCT/2018, de forma que após 60 (sessenta) dias, da assinatura
deste Termo, todos os empregados tenham sido sua remuneração examinada.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA SUPRESSÃO

4.1 – O valor mensal atualizado do contrato, que era de R$ 193.334,40 (cento e noventa e três mil trezentos e
trinta e quatro reais e quarenta centavos) passa a ser de R$ 189.435,78 (cento e oitenta e nove mil
quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), em razão da aplicação do percentual de supressão
a seguir especificado:

4.1.1 – Em atendimento à Decisão nº 01/2016-GOVERNANÇA-DF, a par�r da assinatura do presente Termo
Adi�vo, fica suprimido os dias de concessão do Vale Alimentação para o cargo de motorista com jornada de 44hs
(quarenta e quatro horas) semanais, que passa de  26,42 (vinte e seis virgula quarenta e dois) dias de concessão,
para 22 (vinte e dois) dias, conforme Planilha de Custos e Formação de Preços constante do Anexo II deste termo
adi�vo, o que corresponde à supressão de 2,02% (dois vírgula zero dois por cento) do valor atualizado do
Contrato.

4.1.2 – Os efeitos financeiros decorrentes do decréscimo vigoram a par�r de 1º de janeiro de 2019.
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CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

5.1 – A par�r da assinatura do presente aditamento o valor mensal es�mado é de R$ 193.334,40 (cento e
noventa e três mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), totalizando valor anual es�mado de R$
2.320.012,80 (dois milhões, trezentos e vinte mil doze reais e oitenta centavos).

5.2 – A par�r de 01/01/2019 o valor mensal es�mado do contrato passa a ser R$ 189.435,78 (cento e oitenta e
nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), totalizando valor anual es�mado de R$
2.273.229,36 (dois milhões, duzentos e setenta e três mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos).

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Adi�vo entra em vigência a par�r de sua assinatura. Porém, seus efeitos financeiros retroagem
a 01/01/2018, nos termos da Instrução Norma�va nº 02/2008 – SLTI/MPOG, recepcionada pelo Decreto nº
36.063/2014.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 – A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 09201

II - Programa de Trabalho: 04122600385179806

III - Natureza da Despesa: 339037

IV - Fonte de Recurso: 100

 

6.2 – O empenho é de R$ 92.677,00 (noventa e dois mil seiscentos e setenta e sete reais), conforme Nota de
Empenho nº 2018NE00674 emi�da em 28/12/2018 sob o evento nº 400091, na modalidade Es�ma�vo

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Adi�vo.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO                             
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A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro
do instrumento pela AGEFIS.

 

Pelo Contratante:

_______________________________________________
ANA CLAUDIA FICHE UNGARELLI BORGES 

Diretora-presidente Adjunta

 

 

Pela Contratada:

_______________________________________________
IZAIAIS JUNIO VIEIRA
Sócio-administrador

 

 

ANEXO I

PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

MOTORISTA 44H
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 MOTORISTA 12X36 NOTURNO
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ANEXO II

PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

 

MOTORISTA 44H - COM SUPRESSÃO DE DIAS DO VALE ALIMENTAÇÃO
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Documento assinado eletronicamente por IZAIAS JUNIO VIEIRA, Administrador, em
28/12/2018, às 16:30, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CLAUDIA FICHE UNGARELLI BORGES -
Matr.0033554-1, Diretor(a) Presidente Adjunto(a) da Agência de Fiscalização do Distrito
Federal, em 28/12/2018, às 17:22, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 16835451 código CRC= E66E478D.
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