




SEGUNDO TERMO ADtilVO AO CONTRATO DE PRESTAçÃO DE

SERVIçOS NO O27I2O14.SEEIPE, QUE ENTRE SI ESTABELECEM, O
ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO, E A EMPRESA PTTANG CONSULTORTA E STSTEMAS

SIA., NA FORMA ABAIXO:

O ESTADO DE PERNAMBUCO através da SECRETARIA DE EDUCAçÃO, inscrita no CNPJ (MF) sob o no

0L0.572.077/0001.-12, com sede na Avenida Afonso Olindense, no L513, Yárzea, Recife/PE, CEP no 50.610-640, neste ato
representada pelo seu Secretárlo Executlvo de Administração e Finanças Sr. EDNALDO AwES DE MOURA JÚNlOR,
brasileiro, casado, funclonário púbtico, lnscrito no CPFIMF sob o no 045.196.114-58, portador de céduta de identidade
sob no 631'1,287 SSP/PE, residente e domiciliado nesta cldade, nomeado no ato no L49, publicado no DOE do dia
08/01,/201,5, e pelos poderes a ele conferidos por meio da Portaria no 1977 de 04 de junho de 2015, retroativo a 01 de
março de 20L5, pubticado no DOE do dia 05/06/2075, doravante designada simpiesmente CONTRATANTE, e, do outro
lado, a empresa PITANG CONSUTTORIA E SISTEMAS S/4, estabelecida na Rua do Apoto, no 81, Bairro do Recife,
Recife/PE, CEP 50.030-220, inscrita no CNPJ/MF sob o no 06.274.736/000L-49, representada pelo Senhor ANTôNlO DO
RÊGO VALENÇA, brasiteiro, casado sob o regime da comunhão parciat de bens, portador da Céduta de ldentidade no
2893170 SSP/PE, inscrito no CPF (MF) sob o no 649.361.474-00, residente e domicitiado na Praça Fteming, no 50, apto.
160L, Jaqueira, nesta cidade do Recife-PE, CEP 52.050-180, designada CONTRATADA, CONSIDERANDO a autorização
pela autoridade competente através dos Pareceres GCONT no 043/2016 e 101/2076 e Ofícios SAD no 757 e 374/2076-
SELIC, partes integrantes e lnseparáveis deste instrumento, com base no art. 57, ll, da Lei Federa[ no 8.666/93, têm justa e
acordada a presente celebração, que se regerá pelas ctáusulas e condições a seguir pactuadas.

CúUSutA PRIMEIRA - Do oBJETo
1.1. Constituem objetos deste termo:
a) A prorrogação da vigência por mais 72 (doze) meses, correspondente ao período 02/06/201,6 a 07/06/2017, do

contrato em epígrafe, cujo objeto é a prestação de Servlços de Tecnologia da lnformação e Comunicação (TlC),

compreendendo os serviços de Sustentação de Sistemas e de Processos;
b) O reajuste de 70,4762Yo (com base no IPCA), passando o valor totaI de R$ 3.887.166,00 (três mithões, oitocentos e

oitenta e sete mil cento e sessenta e seis reais) para R$ 4.294.569,03 (quatro milhões, duzentos e noventa e
quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e três centavos), devido a partir de janeiro de 20L6, segundo
Parecer GCONT/SAD no 043/2076, e conforme a tabela abaixo:

VATOR REAJUSTADO PEIO IPCA DE DEZEMBROI2OI  A NOVEMBROI2OIS - DEVIDO A PARTIR DE JANEIRO/20I6

01 387707 -O

Unidade de
Servlço de

Sustentação (USS)

Serviço de Sustentação de Sistemas e

de Processos, incluindo os servlços de

Web Deslgn e a Admlnlstração de
dados em Bancos de Dados diversos e

de ambiente de Buslness lnte[[[gence

40.0!7,60 R$ 82,42 R$ 3.298.250,59

02 375441,-3
Ponto de Função

(PF)

Desenvolvimento e Manutenções em

Slstemas de lnformação
3.384,00 R$ 250,49 R$ 847.659,16

03 3 s03 56-9
Ponto de Função

Qtikview (PFQ)

Desenvotvimento e manutenção de

sotuções de Buslness lntettigence na

ptataforma Qtikvlew

596,00 R$ 249,43 R$ 148.660,28

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
2.L. Os recursos necessárlos ao atendlmento das despesas

e correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
decorrentes deste ajuste têm como fonte o Tesouro Estadual

Via Conferida

Av. Afonso Olindense, í513, Yárzea, Recife-PE ICEP 50.810-000
Fone: (81)3183-8200 | Ouvidoria: 0800-2868668 I

www. ed ucacao. pe. gov. br

\-

Página 1



Unidade Orçamentária: 00108

Unidade de Gestora: 140101

Programa de Trabalho: t2 .126.09 66.4274. 0000

Natureza da Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 0101000000

Empenho: 2016N E006612

Data: 0L/06/2016
Valor: R$ 1.073.642,26

2.2. O empenho 2016NE006672 será reforçado até agosto de 2016, no valor de R$ 1.552.632,26 (um mithão, qulnhentos
e cinquenta e dois mil selscentos e trinta e dois reais e vinte e sels centavos) para abarcar as despesas de agosto a

dezembro do presente exercÍcio, cuja alocação será feita mediante apostilamento, sob pena de rescisão antecipada do
Contrato.

2.3. No exercÍcio subsequente, as despesas necessárlas ao atendimento das despesas decorrentes, no período de
0l/01,/2017 a 0L/06/2017, correrão à conta da correspondente dotação orçamentárla a ser empenhada no inÍclo do
respectivo exercÍcio financeiro, sob pena de rescisão contratuat.

cúusurA TERCETRA - ol nrruúncr
3.1. A CONTMTADA renuncia a qualquer reajuste referente às parcetas pretéritas, consignando-se que novo reajuste
apenas será concedido quando decorrido um ano a partlr do fato gerador que daria ensejo ao último reajuste objeto da
renúncia, tendo como data-base a data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir, desde que a
CONTMTADA pleiteie até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual sob pena de, não o fazendo
tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito, conforme Lei Estaduat no L2.525/2005 e orientação dos Pareceres n.

098 e 208/2012 - PGE Consultiva.

cúusutA qUARTA - DA RATTFTcAçÃo
4.1. Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato, que não foram pelo presente aditamento expressamente
atteradas.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vlas, de igual teor e forma, para
único efeito de direlto, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam.

Geral du Estado, ffrn B&u§ q§Pecto§

ürl
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TERcETRo rERMo ADrnvo eo corurmro DE pREsraçÃo or
SERVIçOS No O27|ZOL4-SEEIPE, QUE ENTRE Sr ESTABELECEM, O

ESTADo DE pERNAMBUCo. RrRevÉs DA SECRETARTA DE

roucaçÃo, E A EMeRESA prrANG coNsutroRrA E srsrEMAs
S/A., NA FORMA ABAIXO:

O ESTADO DE PERNAMBUCO através da SECRETARIA DE EDUCAçÃO, inscrita no CNPJ (MF) sob o no

0L0.572.071/0001-12, com sede na Avenida Afonso Olindense, no 151-3, Yárzea, ReciÍe/PE, CEP no 50.6L0-640, neste ato
representada pelo seu Secretárlo Executivo de Administração e Finanças Sr. EDNALDO AwES DE MOURA JÚNIOR
brasiteiro, casado, funclonário púbtico, inscrito no CPFIMF sob o no 045.L96.114-58, portador de céduta de identidade
sob no 631L287 SSP/PE, residente e domiciliado nesta cidade, nomeado no ato no 149, pubticado no DOE do dia
08/01/2015, e pelos poderes a ele conferldos por meio da Portaria no 1977 de 04 de junho de 20L5, retroativo a 0l- de
março de 20L5, publicado no DOE do dia 05/06/20L5, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro
[ado, a empresa PITANG CONSUTTORIA E SISTEMAS S/A, estabeteclda na Rua do Apoto, no 8]", Bairro do Recife,

Recife/PE, CEP 50.030-220, inscrita no CNPJ/MF sob o no 06.214.736/000L-49, representada peto Senhor ANTÔNIO DO*\v. 
RÊGO VALENÇA, brasiteiro, casado sob o reglme da comunhão parcia[ de bens, portador da Céduta de ldentidade no

2893170 SSP/PE, inscrito no CPF (MF) sob o no 649.361.474-O0, residente e domlcitiado na Praça Fleming, no 50, apto.

1601, Jaqueira, nesta cidade do Recife-PE, CEP 52.050-180, designada CONTRATADA, CONSIDERANDO a autorização
pela autoridade competente através da Nota Técnica n" 01,6/2017-GTCON/SULlC, Autorização SEAF, Parecer GCONT n"

1L3/2017 e Ofício SAD n" 506/2077-SELIC, partes integrantes e lnseparáveis deste instrumento, com base no art.57, ll,
art. 65, §1', §2, ll e §8' da Lei Federat no 8.666/93, têm justa e acordada a presente celebração, que se regerá petas

cláusulas e condições a seguir pactuadas.

CúUSULA PRTMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constituem objetos deste termo:
a) O apostilamento das Notas de Empenho no 2O17NE002108, 201-7NE003560 e 2017NE007617, para abarcar as

despesas contratuals do presente exercício, notadamente no perÍodo de 01,/01/2017 a 01./06/2017, conforme notas
de empenho especificadas na cláusula segunda deste instrumento;

b) a supressão de aproximadamente 9,32Y" (nove vírgula trinta e dois por cento) sobre o valor total do Contrato no

027 / 2014 -SEEIP E, co n f o rm e es p ec if ica d o a ba ixo:

Serviço de Sustentação de Sistemas e

de Processot incluindo os serviços de
Web Design e a Administração de

dados em Bancos de Dados diversos e

de ambiente de Business lntel[gence
Ponto de Função

(PF)

Desenvolvimento e manutenção de
soluções de Business lntelligence na

p[ataforma Qtikview

c) A prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses. correspondente ao período 02/06/2017 a 0L/06/2018, do
contrato em epígrafe, cujo objeto é a prestação de Serviços de Tecnologia da lnformação e Comunicação (TlC),

compreendendo os serviços de Sustentação de Sistemas e de Processos, de acordo com a tabela abaixo:
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0L 3811,07 -0
Unidade de
Serviço de

Sustentação (USS)

40.017,60 'J_,199"/o 39.s37,60

02 375441-3
Desenvo[vÍmento e Manutenções em

Sistemas de lnformação
3.384

38,t26% 2.093,80

03 3 50356-9
Ponto de Função

Qtikview (PFQ)
s96 25% 447
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cúusutA SEGUNDA - DA ATTERAçÃo Do vAroR Do coNTRATo
2.1. Em consequêncla das alterações promovldas por melo deste Termo Aditivo, o valor gtobat do Contrato ora aditado
passa a ser de R$ 3.894.660,f6 (três milhões, oitocentos e noventa e quatro miL seiscentos e sessenta reais e
dezesseis centavos).

cúusurA TERcETRA - DA DorAçÂo onçnurNTÁRrA
3.1. Os recursos necessários ao atendlmento das despesas decorrentes deste ajuste têm como fonte o Tesouro Estadual
e correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Unidade de

Servlço de
Sustentação (USS)

Serviço de Sustentação de Sistemas e

de Processos, inctuindo os serviços de
Web Design e a Administração de

dados em Bancos de Dados diversos e

de amblente de Business Intel
Ponto de Função

(PF)

Desenvolvimento e Manutenções em
Sistemas de lnformação

Unidade Orçamentária: 00108 001-08 001-08 00108
Unidade de Gestora: 140101 1401,01 1401,0L 140101
Programa de Trabalho: L2.126.0966.438 5.0000 L2.122.09 66.438 5. L 3 6 L 12.122.09 66.438 5. 1 3 6 1 L2.L22.0966.438s. 1361
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39
Fonte: 0101000000 0101000000 0101000000 0101000000
Empenho: 2017NE01.1540 2017NE0021 08 201-7N E003560 2017N E00761"7

Data: 24/05/2017 02/01/20L7 02/01,/2017 01/03/2017
Vator: R$ 668.359,83 R$ 4s1.600,1s R$ 903.200,30 R$ 947.670,24
Nota de Anulação: 2017NA000131
Data: 02/03/2017
Vator: R$ 32.ss0,00

3.3. No exercÍcio subsequente, as despesas necessárias ao atendimento das despesas decorrentes, correrão à conta da
correspondente dotação orçamentária a ser empenhada no início do respectivo exercício financeiro, sob pena de
rescisão contratuaL

cúusulA qUARTA - DA RENúNcIA
4.1. A CONTRATÂDA renuncia a quatquer reajuste referente às parcelas pretéritas, ressatvadas as sollcitacões de reústes
efetivas e tempestivamente protocoladas junto à CONTRATANTE. consignando-se que novo reajuste apenas será concedido
quándo decorrido um ano a partir do fato gerador que daria ensejo ao úl.timo reajuste objeto da renúncia, tendo como data-
base a data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referiç desde que a CONTRATADA pLeiteie até a data
anterlor à efetivação da prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu
direito, conforme Lei Estadua[ no 12.525/2005 e orientação dos Pareceres n. 098 e 208/2012 - PGE Consuttiva.

cúusutA eurNTA - DA RATTFTcAçÃo
5.1. Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato, que não foram peto presente aditamento expressamente
alteradas.
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01 387107-0 39.537,60 7,199% R$ 82,42 R$ 3.258.689,00

02 37544\-3 2.093,80
38,126"/o

R$ 2s0,49 R$ 524.476,00

03 3s03 s6-9
Ponto de Função

Qtikview (PFQ)

Desenvotvrmento e manutençâo de
soluções de Business lntetligence na

o[ataforma Otikview
447,00 25% R$ 249,43 R$ 111.495,20
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E, por estarem de p[eno acordo, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de lguatteor e forma, para

único efeito de direito, na presenÇa das testemunhas abaixo, que também assinam.

Recife, C l- de .tr-'nruL. de2016.
rl

SECRETARIA DE EDUCAçÃO
CONTRATANTE

ntônio Valença
NGC0N§uLiofliA§dA

iiüeici"Pretioente
TESTEMUNHAS:

1-
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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/

TA - 059 - l3 - Prest. Sery. Técnicos deC:\Users\ricardo.lorelo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary lnternet
lnÍormática {Prorrogação) - CONSORCIO BRC.doc KO
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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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