








C -SAFI N" 059/13

PRESTAÇÃO DE GARANTIA

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃo »r srRvrÇos rÉcurcos DE
rNronvrÁTICA, euE ENTRE sr cELEBRAM.
DE UM LADO, O ESTADO DE PERNAMBUCO,
PoR INTERMEDIo DA srcnnranlA DA
F',AZENDA, E, DE OUTRO LADO, O
cousóncro BRC, NA FoRMA ABAIxo
ADUZIDA.

O ESTADO DB PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o no
10.571.982/0001-25, com sede na Praça da República, sln, Palácio do Campo das Princesas, Santo Antônio,
Recife/PE, por intermédio da SECRETARIA DA FAZENDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n'
10.572.01410001-33, situada na Rua do Imperador D. Pedro lI, s/n", Bairro de Santo Antônio, Recife-PE,'
representado neste ato por seu Superintendente Administrativo e Financeirg, Marcelo José Mendonça de
Sá, brasileiro, câsado, advogado, poúador da Cédula de Identidaden" 6.915.212 SSP/PE e do CPF (MF) n"
009.014.044-38, residente e domiciliado nesta cidade, neste Estado, de conformidade com o Ato n.o 452 do
dia l" de fevereiro de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 2 de fevereiro de 2017 e a Portaria
SF no 029 do dia de 08 de fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 09 de fevereiro de
2017 e, de outro lado, o CONSÓRCIO BRC, constituído pelas empresas, PITANG CONSULTORIA E
SISTEMAS S/4, situada na Rua Madre de Deus no 27,5" und*, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50.030-
110, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 06.214.73610001-49, Inscrição Municipal n" 351.055-7, neste ato
representada, isoladamente, pelo seu Diretor Presidente, o Sr. Antônio do Rego Valença, brasileiro, casado,
analista de sistema, portador da Cédula de Identidade n" 2.893.170 SSP/PE e do CPF/MF n" 649.361.474-00,
residente e domiciliado na Praça Fleming, n" 50, apto 1601, Bairro da Jaqueira, Recife/PE e pela
POLICENTRO TECNOLOGIA DA INFORMÂÇÃO LTDA, com sede na CLN 214, Bloco D, salas 206
e 207, Asa Norte, Brasília/DF, inscrita no CNPJÀ4F sob o n' 00.626.705/0001-19, neste ato representada
pelo seu Procurador, o Sr. Ricardo Augusto Carneiro Leão Loreto, brasileiro, casado, Analista de
Sistemas, portador da Cédula de Identidaden'4.343.307 SSP/PE e do CPF/MF n" 167.505.944-68, residente
e domiciliado nesta cidade, neste Estado, sob a liderança da PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS
S/A; doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a Concorrência n" 00112012 -
PL no 03812012, do tipo técnica e preço, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por
preço global, proferido pela Comissão Permanente de Licitação - CPL/SEF AZ, devidamente homologado
por seu ordenador de despesas, celebram o presente Nono Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços Técnicos de Informática, que será regido pelas normas de direito público, especialmente as da Lei
Federal n" 8.666193 e suas alterações, mediante as Cláusulas e condições a seguir especificadas, que
mutuamente aceitam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ Do oBJETo
Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação excepcional do prazo de execução do
Contrato mater, referente à prestação de servigos técnicos de informática para: gerenciamento de projetos;
projeto e arquitetura de sistemas; manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva) e implantação de sistemas;
programação de sistemas; administração de dados e de banco de dados; gerenciamento de mudanças; suporte
técnico (instalação, configuração e suporte de software de ambiente operacional para servidores) e
consultoria e técnicos especializados em tecnologia da informação;

Parágrafo Único - O presente Termo Aditivo teve origem na CI n" 04112018 da Superintendência da \..
Tecnologia da Informação - STI, bem como na autorização da Superintendência Administrativa e Financeiral*lt
- SAFI. p.,"

CLÁUSULA SEGUNDA - Do PRAzo DE vIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo terá vigência a partir do dia l' de junho de 2018, tendo como termo final o dia 30
de. novembro de 2018, ou até a conclusão do novo processo licitatório, prevalecendo o que ocoffer primeiro. Á/
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CLÁUSULA TERCEIRA - Do PREÇo E DAS CoNDIÇÕES DE PAGAMENTo
O preço mensal do Termo Aditivo é RS 1.332.355,35 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, trezentos
e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme disposto no quadro abaixo:

CLÁUSULA QUARTA _ DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correráo por conta das seguintes dotações
orçamentárias, respeitado os critérios estabelecidos pelo Governo através do Teto Financeiro:

Código UG
Programa de Trabalho
Natureza da Despesa
Nota de Empenho N"
Valor do Empenho

Data do Empenho

Código UG
Programa de Trabalho
Natureza da Despesa
Nota de Empenho N'
Valor do Empenho
Data do Empenho

Código UG
Programa de Trabalho
Natureza da Despesa
Nota de Empenho N"
Valor do Empenho

Data do Empenho

.............: 150101 (Secretaria da Fazenda)

............. : 04. 126.0955.4423.0000

.............: 3.3.90.39

............. : 2018NE000362

.............: R$ 487.997153 (quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e

noventa e sete reais e cinquenta e três
centavos)

.............: 15.05.2018

.............: 150101 (Secretaria da Fazenda)

............. : 04. 126.0955 .4423.0000

.............: 3.3.90.39

.............: 2018N8000363

.............: RS 1.708.000,00 (um milhão e setecentos e oito mil reais)

.............: 15.05.2018

.............: 150101 (Secretaria da Fazenda)

.............: 04.126.0955.4423.0000

.............: 3.3.90.39

.............: 2018NE000364

.............: RS 1.760.000,13 (um milhão, setecentos e sessenta mil reais e
treze centavos) ,/

ITEM
ESPECIFICAÇÃO

VALOR DA
usFs (*)

(RS)

QUANTIDADE
MENSAL

ESTIMADA DE
USFS

VALOR
MENSAL

ESTTMADO (RS)

01
DOS SERVIÇOS DE GESTAO,
MANUTENÇÃO E SUPORTE DE
SISTEMAS

118,54 9.848,75 1.167.470,82

(*) Unidades Secretaria da Fazenda de Serwiços

ITBM
DESCRTÇÃO DO SERVrÇO

VALOR DO
PONTO DE
ruNÇÁo

(R$)

QUANTIDADB
MENSAL

ESTIMADA DE
PONTOS DE

FUNCÃO

VALOR
MENSAL

ESTIMADO
(Rs)

02 MANUTENÇÃO EVOLUTIVA
DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÓES

837,53 196,87 164.884,53

VALOR MENSAL EST] MADO (ITEM 01 + ITEM 02) RS 1.332.355.35

.............: 15.05.2018
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Parágrafo Primeiro - Para os meses de outubro/2018 a dezembrol20l8 e para o exercício subsequente, as
despesas previstas para complementação do ptazo do presente Instrumento, correrão às custas dos recursos
próprios deste Orgão, destinados ao pagamento das despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita
mediante apostilamento no momento oportuno, respeitándo-se as disposições contidas na lei Federal no
4.32011964 (Lei de orçamento), sob pena de rescisão antecipada do contrato.

CLÁUSULA QUINTA _ DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem em vigor as demais Cláusulas e condições que não foram expressamente alteradas pelo presente
Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - REGISTRO NA SAFI
O presente Termo Aditivo está registrado no livro próprio da Superintendência Administrativa e Financeira -
SAFI/SEFAZ.

CLÁUSULA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação deste Instrumento será efetuada em extrato no Diário Oficial do Estado de Pernambuco - DOE,
em conformidade com o parágrafo único do afi.6L da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, ocorrendo à.
respectiva despesa à conta da SEFAZ, observando o disposto neste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO COMPETENTE
É competente o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir qualquer
divergência ou dúvida fundada no presente Termo Aditivo, renunciando a qualquer outro pàr Áais
privilegiado que seja.

E, por estarem, assim, justas e acordadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para
um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas, que no final também o subscrevem.

Recife,01 20t8.

SECRETARIA DA FAZEN,A

Sergiu Penhu L., 1.
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