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TERM0 ADITIVO N° 002/2020

Termo de Aditivo ao Contrato n° 001/2018

que     entre     si     celebram     o     Ptlblico
Cons6rcio    Rio   Guandu    e   a    empresa
lNSTITUTO        DE        TECNOLOGIA        DA
INFORMACAO     E     COMUNICACAO     DO
ESTADO      DO      ESpiRITO      SANTO      -
PRODEST.

PREAMBULO

Pelo   presente   Termo   de  Aditamento   ao   Contrato   n°  001/2018,   atraves   de   solicitagao   da
Secretaria  Executiva,  em  conformidade  com  o  que  disp6e  a  Lei  n°  8.666  de  21   de junho  de
1993 e suas alterag6es,  de urn lado o CONS6RCIO  RIO  GUANDU,  Pessoa Jurldica de Direito
Publico,  inscrita no CNPJ/MF n° 02.270.946/0001-01,  com  sede na Avenida  Presidente Vargas,
121,   Sala   101,   1°   andar,   Bairro   Centro   -Afonso   Claudio/ES,  CEP   29.600-000,   neste   ato
representado  por seu  Presidente Sr.  Joao do  Carmo  Dias,  portador da carteira  de  identidade
n°   575.860,   inscrito   no   CPF   sob   o   n.°   478319017-87,   brasileiro,   casado,   Produtor   Rural,
residente    e    domiciliado    no    Municlpio    de    Brejetuba,    adiante    denominado    simplesmente
CONTRATANTE   ou   CONS6RCIO,   e,    de   outro   lado   a   empresa   e   o   lNSTITUTO   DE
TECNOLOGIA  DA INFORMACAO  E  COMUNICACAO  D0  ESTAD0  DO  ESpiRIT0  SANTO  -
PRODEST,  autarquia  estadual,  estabelecido  na  Av.  Joao  Batista  Parra,  n°  465,  Enseada  do
Sua,    Vit6ria/ES,    CEP    29.050-925,    inscrito    no    CNPJ/MF    sob   o    n°   28.162.790/0001-20,
doravante  denominado  CONTRATADA,  criada  pela  Lei  Complementar  n°  315/2004  publicada
em    03/01/2005,    alterada    pela    LC    n°    360/2006    publicada    em    31/03/2006,    neste    ato
representado  legalmente  por seu  Diretor  Presidente,  TASSO  DE  MACEDO  LUGON,  brasileiro,
casado,  administrador,  CPF/MF  n°  011.278.607-39,  RG  n°  925.270/SSP  -ES,  nomeado  pelo
Decreto  Estadual  n°  264-S,  de  01/01/2019,  ajustam  o  presente  termo  aditivo  ao  contrato  de

prestagao de servigos de informatica,  que se regera pelas clausulas seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA -DO 0BJETO

1.1    0 objeto do presente termo aditivo 6:

1.1.1    Prorrogar o  prazo  de  vigencia  do  instrumento  por  mais  12  meses  a  partir de  03  de abril
de 2020;

1.1.2   Dar  nova  redagao  a  clausula  segunda  do  contrato,   passando  a  mesma  a  viger  como
Segue:

CLAUSULA SEGUNDA -DO PRECO E REAJUSTAMENTO.

2.1    0   valor   global   estimado   do   presente   contratagao   6   de   R$
1.561,92  (urn mil e quinhentos e sessenta e urn reais e noventa e dois
centavos)   12   (doze)   meses,   apurado   com   base   na   previsao   de
utilizagao  dos  servigos  constante  do  anexo  lv,   sendo  que  o  valor
unitario   de   cada   servigo   encontra-se   detalhado   no   anexo   11    do

presente   ajuste,    e   a   apuragao   do   valor   estimado   dos   servigos
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encontra-se detalhada nos anexos da proposta tecnica comercial.

2.1.10  nao cumprimento  dos  niveis  de  servigo  pactuados  ensejara  a
aplicagao  de  desconto  sobre  o  valor  total  mensal  dos  servigos  cujo
acordo   de   nivel   de   servigo   nao  tenha   sido  cumprido,   nos   moldes
delineados  no anexo  I  do  presente ajuste.

2.2.  Os pregos  praticados  no  presente contrato serao  os  previstos  na
Tabela de  Pregos do  PRODEST para as contratae6es com  os 6rgaos
e entidade da Administragao  Publica,  referente ao ano de 2020.

2.2.1.  A tabela  de  pregos  do  PRODEST  sera  atualizada  sempre  em
01  de janeiro de cada ano  pela variaeao do  indice  nacional de  pregos
do consumidor lNPC/lBGE,  considerando os  tlltimos  12  (doze)  meses

que   antecedem   (apurado   de   dezembro   a   novembro   do   exercicio
anterior),   cabendo  ao  contratante  a  complementaeao  oreamentaria
necessaria a partir dessa data.

2.3.    A    revisao    podera    ocorrer    a    qualquer   tempo    da    vigencia
contratual,  desde  que  a  parte  interessada  comprove  a  ocorrencia  de
fato   imprevisivel,   superveniente   a   formalizagao   da   proposta,   que
importe, diretamente,  em majoragao ou minoraeao de seus encargos.

2.3.1.  Em  caso  de  revisao,  a  alteragao  do  preeo  ajustado,  al5m  de
obedecer aos  requisitos  referidos  no  item  anterior,  devera  ocorrer de
forma    proporcional    a     modificaeao    dos    encargos,     comprovada
minuciosamente  por  meio  de  mem6ria  de  calculo  a  ser  apresentada

pela parte interessada.

2.3.2.    Dentre   os   fatos   ensejadores   da   revisao,    nao   se   incluem
aqueles  eventos  dotados  de  previsibilidade,  cujo  carater  possibilite  a

parte  interessada  a  sua  aferigao  ao  tempo  da  formulagao/aceitagao
da   proposta,   bern   como   aqueles   decorrentes   exclusivamente   da
variaeao   inflacionaria,    uma   vez   que   inseridos,   estes   tlltimos,    na
hip6tese de reajustamento.

2.3.3 -Nao sera concedida a revisao quando:

a) ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b)  o  evento  imputado  como  causa  de  desequillbrio  houver  ocorrido
antes  da  formulaeao  da  proposta  definitjva  ou  ap6s  a  finalizagao  da
vigencia do contrato;

c)   ausente   o   nexo   de   causalidade   entre   o   evento   ocorrido   e   a
majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;

d)  a  parte  interessada  houver  incorrido  em  culpa  pela  majoragao  de
seus  pr6prios  encargos,  incluindo-se,  nesse  ambito,  a  previsibilidade
da ocorrencia do evento.
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e)  houver  alteraeao  do  regime  jurldico-tributario  da  CONTRATADA,
ressalvada a hip6tese de superveniente determinagao legal.

2.4   A   revisao   sera   efetuada   por   meio   de   aditamento   contratual,

precedida   de   analise   pela   Secretaria   de   Estado   de   Controle   e
Transparencia -SECONT e Procuradoria Geral do Estado.

2.5  0  reajuste  sera  efetuado ppr meio de simples apostilamento,  nos
termos   do   artigo   65,    paragrafo   80,   da   Lei   Federal   n°   8.666/93,
dispensada a analise previa pela Procuradoria Geral do Estado.

2.6  A  criagao,   alteragao  ou  extingao  de  quaisquer  tributos,  quando
ocorridas ap6s a data de apresentagao da  proposta definitiva e desde

que   acarretem   comprovada   repercussao   no   equillbrio   econ6mico-
financeiro deste contrato,  implicara  a  revisao de  pre9os  para  mais  ou

para menos,  adotando-se como  lndice de correeao a allquota prevista
na lei respectiva.

2.7. As revis6es e reajustes a que o contratado fizer jus,  mas  que nao
forem   requeridas   formalmente   durante   a   vigencia   deste   contrato,
serao  consideradas  renunciadas  com  a  assinatura  da  prorrogagao
contratual com  base  no art.  57,  11,  da  Lei  Federal  n° 8.666/93,  ou  com
o encerramento do contrato.

2.8.  No  caso  de  prorrogagao  deste  contrato  sem  expressa  ressalva
no    respectivo    Termo    Aditivo    do    direito    da    CONTRATADA    ao
recebimento da  importancia devida a tltulo de reajuste ou  revisao,  em

qualquer   de   suas    hip6teses,    relativa   a   per[odo   anterior   a   sua
assinatura, caracterizara rendncia irretratavel a esse direito.

1.1.3   Atualizar os pregos e metricas dos servigos passando a  redagao do anexo Ill  do contrato

para a seguinte:
Item Servi§o Unidad6  ``

'`Var6+ Ohit`£'f`io  '

1 E-mail conta 3,52

2 Backup GB 0,70

3 Hospedagem Site

Area em disco MB 1,19

Trafego de internet MB 0,0017

uso de infraestrutura MB 0,0035

4 Consultoria/Suporte T6cnico (Analista) Hora 130,16

CLAUSULA SEGUNDA -DA RATIFICACAO  DAS  DEMAIS CONDIC6ES

2.1.  Ficam  ratificadas as demais clausulas e condig6es do contrato ora aditado.

E  assim,  por estarem justos e acordados assinam  o  presente  instrumento em  03  (tres) vias de
igual teor e forma,
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Afonso Claudio,  ES,  em 01  de abril de 2020.

TAssOE#cfao-N`
Diretor Presidente

Contratado

Testemunhas:
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