
Pregão Eletrônico N° 12/2014

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAuí

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela - Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone:
(86) 3215-5582/558315584

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
28/2014 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAuí E A EMPRESA CONTROLE
SAÚDE AMBIENTAL LTOA - ME, NA FORMA
ABAIXO:

Processo: 23111.032069/2015-35

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAuí - UFPI, com sede no
Campus Universitário Ministro Petrônio Portela Teresina-PI, CEP: 64049-550, inscrita no
CNPJ (MF) sob o nO06.517.387/0001-34, representada pelo Pró-Reitor de Administração,
conforme Ato de Nomeação N° 271/2016, de 16/02/2016, LUCAS LOPES DE ARAÚJO,
brasileiro, RG nO2110364 - SSP/PI, CPF n° 000.577.933-28, residente e domiciliado nesta
capital.

CONTRATADA: CONTROLE SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ
sob o nO02.454.614/0001-79, com sede na Rua Visconde Parnaíba, 1610, Horto Florestal,
CEP 64.048-180, Teresina - PI, Fone (86) 3232-5236/3081, neste ato representada pela
Senhora MARIA CRISTINA MARTINS NUNES PEREIRA, portador (a) da Cédula de
Identidade nO648.661 - SSP/PI e CPF nO712.111.363-53.

Entre as partes acima qualificadas, é celebrado o presente TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 28/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULAPRtMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de vigência e o reajuste do
contrato n° 28/2014, levando em consideração o exposto em sua Cláusula Quinta e
Cláusula Décima Segunda e o processo UFPI n° 23111.032069/2015-35.

Fundamentação Legal: Art. 57 e Art. 65 da Lei nO8.666/93 com suas alterações
posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo aditivo terá vigência de 22/04/2017 a 22/04/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE

O valor da prestação de serviços passará para R$ 67.635,04 (sessenta e sete mil,
seiscentos e trinta e cinco reais e quatro centavos), conforme Cláusula Décima Segunda
do Contrato e índice Geral de Preços do Mercado -IGP-M/FGV de 1,0666079 (Valor
Percentual de 6,6607900 %) referente ao período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017.
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,.. ..
Data inicial

Data final

02/2016

01/2017

Índice de correção n()período

Valor percentual correspondente 6}6607900 %

Valor corrigido na data final R$ 67.63S,04 (REAL)

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PTRES: 108565/ FONTE: 112

CLÁUSULA QUINTA - DA INAlTERABILlDADE

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato n° 28/2014, que não
tenham sido modificados pelo presente Termo.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será
o da Justiça Federal, no foro da cidade de Teresina, Seção Judiciária do Piauí.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo Aditivo em três vias de
igual teor e forma, para um só efeito.

Teresina (PI), ;uJ de abril de 2017.

JNJxia ~ JJmJ,kv. ~ Pbn~
"MARIA CRISTINA MARTINS NUNES PEREIRA

CONTRATADO
LUCAS LOPES DE ARAÚJO

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UFPI

TESTEMUNHA:

~<we ur~e5 /-4 A&
N ME:
CPF: 05/ Qor:r-'ô"3 07-

TESTEMUNHA:

, ,,'
~~ 1t'3gY .••••·-. 'Q.J.b~ "p ~

NOME:
CPF: 3 ~~ C\ 00., '2.'3 ~L ~"'\
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ANEXO 1- 30 Termo aditivo
Contrato 28/2014

CAMPus"MIN1STRO PETRGNIO PORTELA ..iliTÉRlSSJNA T P~ I
".. I1 lt QTlM'j CUSTOESPECJFICAÇÕES DOS SERVlÇOS . UND~ GLOSA

'li ~ - o _ "'" _ _ <, L (R$)
Serviços de desinsetização total que
compreendem: tratamento realizado com a
utilização de produtos como inseticidas
líquidos, em pó ou gel, armadilhas adesivas
e equipamentos visando o
controle/eliminação de insetos rasteiros e/ou
voadores tais como baratas,
formigas, saúvas, moscas, mosquitos,
aranhas: Com pagamento condicionado a
apresentação da medição da área,
acompanhado do relatório dos serviços
executados, devidamente assinados pelo
servidor designado, na forma
estabelecida no edital e seus anexos.

1 SERVIÇO/M2 135.000 10.678,
57

84.000 22.677,
00

200 10.7385
6

Serviços de descupinização que
compreendem: o controle/eliminação de
insetos xilófagos que se alimentam de
celulose (madeira e papeis). Com
pagamento condicionado a apresentação
da medição da área, acompanhado do
relatório dos serviços executados,
devidamente assinados pelo servidor
designado, na forma estabelecida no
edital e seus anexos.

SERVIÇO/M2

11 44.094,14

2

Serviços de desratização que
compreendem a utilização de técnicas
apuradas envolvendo rodenticidas modernos
em forma iscas peletizadas, granuladas,
parafinadas e pó-decontato,
placas colantes, postos de alimentação e
medidas preventivas, objetivando o

3 controle/eliminação sistemática dos
roedores. Com pagamento condicionado a
apresentação da medição da área MíNIMA
DE 100 M2

, acompanhado do relatório dos
serviços executados, devidamente
assinados pelo servidor designado, na
forma estabelecida no edital e seus
anexos.

APLICAÇÕES

TOTAL
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ANEXO 11- 30 Termo aditivo
Contrato 28/2014

I CAM\?US AMllCAR FERRE1RA SOSRAL - Fl.ORIANO (PI) I
B=R:::U:::PO==;-;:a:::llE=M::::;r::j==E=:~:,=E=C=IF=I=CAl=Ç=Õ::=tES ~==D=O=S=S=~=~=V==IÇ=O=S=='i:l~I!;:==U=N=D=.=::'Ir=1 Q:::T:::IM=::::::;21:r=G=:=Cl~~===i==f==L=:I

Serviços de desinsetização total que
compreendem: tratamento realizado com a
utilização de produtos como inseticidas líquidos,
em pó ou gel, armadilhas adesivas e
equipamentos visando o controle/eliminação de
insetos rasteiros e/ou voadores tais como
baratas,
formigas, saúvas, moscas, mosquitos, aranhas:
Com pagamento condicionado a apresentação
da medição da área, acompanhado do
relatório dos serviços executados,
devidamente assinados pelo servidor
designado, na fonna estabelecida no edita I e
seus anexos.:====:

oQ.
:Ja:::
e

SERVIÇO/M2 24.000 3.599,514

5

Serviços de descupinização que compreendem:
o controle/eliminação de insetos xilófagos que se
alimentam de celulose (madeira e papeis). Com
pagamento condicionado a apresentação da SERVIÇO/M2 20.000 4.237,83
medição da área, acompanhado do relatório
dos serviços executados, devidamente
assinados pelo servidor designado, na fonna
estabelecida no edital e seus anexos.

Serviços de desratização que compreendem a
utilização de técnicas apuradas envolvendo
rodenticidas modernos em forma iscas
peletizadas, granuladas, parafinadas e pó-
decontato,
placas colantes, postos de alimentação e
medtida

l
s/ I' . pre:,enti~atS, ,. objedtivand°

ed
o APLICAÇÕES 200 3.623,46

con ro e e immaçao SISernáttca os ro ores.
Com pagamento condicionado a apresentação
da medição da área MíNIMA DE 100 M2

,

acompanhado do relatório dos serviços
executados, devidamente assinados pelo
servidor designado, na fonna estabelecida no
edital e seus anexos.

6

TOTAL II 11.460,81



,.
Pregão Eletrônico N° 12/2014

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAuí

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela - Teresina-PI CEP: 64.049-650 Fone:
(86)321~5~5584

ANEXO 11I- 3° Termo aditivo
Contrato 28/2014

I .n - CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES.~PICOS - PI I
c:J::::G::::R::::up::::::::;:rI,::::TEM="ll::::=::::.e::::S::::P::::E::::CJ::::F::::IC:::::I\=ç=Is=::.. :'-;:···=n:;:O::::S::::S::::E::::R::::V::::IÇ::::O::::s=::=::::lrll:::i::=::::U::::N::::O::::.=1rII::::

QT
::::IfR::;:::::;r1G==CLO::::U==S.:=~~LI

c::.:J _ ~i,"':jlf"" "" •. ;'i'~ • lR$)
Serviços de desinsetização total que
compreendem: tratamento realizado com a
utilização de produtos como inseticidas líquidos,
em pó ou gel, armadilhas adesivas e
equipamentos visando o controle/eliminação de
insetos rasteiros e/ou voadores tais como
baratas,
formigas, saúvas, moscas, mosquitos, aranhas: SERVIÇO/M2 26.000 3.203,57
Com pagamento condicionado a apresentação
da medição da área, acompanhado do
relatório dos serviços executados,
devidamente assinados pelo servidor
designado, na forma estabelecida no edital e
seus anexos.

7

Serviços de descupinização que compreendem:
o controle/eliminação de insetos xilófagos que se
alimentam de celulose (madeira e papeis). Com
pagamento condicionado a apresentação da
medição da área, acompanhado do relatório
dos serviços executados, devidamente
assinados pelo servidor designado, na forma
estabelecida no edital e seus anexos.

8 SERVIÇO/M2 10.000 5.324,89

Serviços de desratização que compreendem a
utilização de técnicas apuradas envolvendo
rodenticidas modemos em forma iscas
peletizadas, granuladas, parafinadas e pó-
decontato,
placas colantes, postos de alimentação e

9 medtida
l
s/ I' . pre~enti~atS, áti objedtivandod o APLICAÇÕES 100 3.013,99

con ro e e unmaçao SIS ema ica os roe ores.
Com pagamento condicionado a apresentação
da medição da área MíNIMA DE 100 M2

,

acompanhado do relatório dos serviços
executados, devidamente assinados pelo
servidor designado, na forma estabelecida no
edital e seus anexos.

TOTAL 11 11.542,47 I
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Numero do Contrato. 1-12017. j\"" Processo: 2311102~-I38201662.
coxvru N° 62016, Contratante: FUNDACAO UNI\·ERSIDADE
FEDERAL DO ·PIAUI. CNPJ Contratado: li 72-1-106000133. Ccn-
tratado . CONSTRUTORA \\':"J LTDA . EPP <Objeto: Evccuçâo de
scrv I';OS extras e a drlatacâo de prazo para execução dos serviços de
Construção di) :,\,1\(\ Aprisco no Colégio Técnico de leresina no
Compus Ministro Pctrônic Ponclla em Tcrcsina-Pl. Fundamento Lc-
gal. Lei 8.666 de 21 de junho de 199J c SU:J.S alterações posteriores e
legislação corrclatas. Vrgéncia- 03'06 2017 a 18/071017. Valor Total:
RSIJ 100.27. FIlme: 112000000 - .2017NE800892. Data de Assina-
tura: 19 04 10 17.

rSIC0"· 19051017] 154048-1:'265-2017NE800051

I \1 H \10 IH- 1I H\IO \IIITI\ (I ,~ 1,'"2111:- l "~G 1540~~

'vúmcro do Contrato: 192016. l\j'" Processo: 23111012406201659.
DISPr::'\'SA ~o -19 201{L Comraumtc: rUNO'\C\O UNIVERSIDA·
DI· FFI)FR~I DO .PIAI.:1. CWJ Contratado: 06840748000189.
Comr.nado : ("O~IP!\NHI!\ EI\!ER<.iETlC A DO PL\UI <Objeto: ,\1-
terna J cláusula quarta do contrato t9,2016 referente aos contratos
Eletrobrtis n° THV-125 201(1. THV-127 2016. THV·I::!812016. TH\'·
I.~I ~016. passando J vigorar com a seguinte redação: "Cláusula
quarta .. \ Flctrobras Disctnburção Pi3Ui colocará a disposição do
«()~SU~llDOR. a partir do faturamcuto dc referência. JANEI·
RO 201'" o seguinte \31(}r de demanda na TARIFA HORÁRIA VER-
Dl-." l-undamcnto I cgal: Lei R666'9J nata de Assinatura:
01022017.

(~In)'· 1<J05 20171 1540.t~·15.2(,5-2017NE800090

FXTR\10 DF TER.\10 \DIT!\·O "''' Ji!OI7 ~ U,.\S(; l:--Jil-JS

Número do Contrato: 2R/20 14. N° Processo: 23111032069201535.
PREGÃO SISPP N° 121201-t. Contratante: FU "OACAO UNIVER·
SIDADE FEDERAL DO -PIAUI. CNPJ Contratado:
02454ClI-tOOOI79. Contratado: CONTROLE SAUDE AMI3IENTAL
LTD_\ . Mli.Objeto: Prorrogação de vigénciu e reajuste do contrato n"
28 '20 l-t levando em consideração II exposto em sua cláusula quinta e
cláusula décima segunda. Fundamento Legal: Art.57 e art. 65 da lei
866693. Vigência: 22042017 a 2204/2018. Data dc Assinatura:
2004,1017.

(SICON - 19/05/2017) 15404R-15265-20 17NER00090

I:XTR..\TO DF. T1:R~IO \DITI"O " 3"2017 - L·,"r, 15404~

Númcro do Contrato: 29/2014. N° Processo: 23111032189201532.
PREGÃO SISPP NU 2512014. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO -PIAUI. CNP J Contratado:
11.t95792000139. Contratado: D M FERRElRA AMOR 1M - ME -
.Objeto: Prorrogação de vigência do contrato n° 29,201-tle\;:Jndo em
consideração o exposto em sua cláusula sexta. Fundamento Legal:
An. 57 e cn. 65 da lei 8666 9J. Vigência: 2J/04 2017 a 2J/04/2018.
Data de Assinatura: 17/0-1,2017.

(SICON - 19/05/2017) 15-10-18-15265-2017 E800090

FXTR.\TO \)F. TER'10 vnmvo x.. .);1017 - {:.,se 15-11148

Número do Contrato: 32/2014. N° Processo: 23111029048201532.
INEXIGIBILlDADE N° 452014. Contratante: r-UNDA("AO UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO -PfAUI. CNP.I Contratado:
04196645000100. Contratado: IMPRENSA NACIONAL ..Objeto:
Prorrogação de vigência do contrato n" 3112014 levando em con-
sideração o exposto em sua cláusula décima. Fundamento Legal:
lnciso 11 do ano 57 da lei 866693. Vigência: 18/03/:!017 a
1803'2018. Data de Assinatura: 17.'0.\'2017.

Lstc documento pode ser \ criticado no endereço clcrrónicc hnpv/vww.in.gov.beauícntcidadc.luml.
pelo codrgo 00032017052200035

(SICON . 1<),0512017) 1540-l8-15265-2017NE800090

Documento assinado digitalmente conforme MP n! 2.200-2 de 2-t 08 ~OnL que iustitur a
lntracstruturc de Chaves Públicas Brasileira . ItP-Hrastl

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE

Número do Contrato: 112016.
N" Processo: 23116006958201505.
INEXIGIHILlOADE N° 470'2015. Contratante: UNI\'l:.RSIDADJ::
rEOUlAL DO RIO GRANDE· FI 'RG. C:-.JPJ Contratado
06880484000197. Contratado OPTEC. IC!\ CO\ICRCIO nr
EQUIPAME 'TOSELETRO ELETRO~ICUS L. Objeto: Prorrogaçáo
de prazo de vigência do contrato adntirustranc o n" 021 ~OI6. Fun-
damento Legal: Art. 57, ~ I", me. I. da Lci8.666 19q.~. Vigência:
~9/04 2017 a 28/04/20IR. DJt:l de Assinatura: 25'0': 2017.

(SICON· 1905201;1 15-1042-15259-1017:-.1F8ool(17

I·.XTR \TO (H: TUl\10 .\1)1rrvo v J:;·.!illi - l v-«. 15..Uj..H

Número do Contrato: 4/2017.
N" ProcCSS(): 2311600839110168-1.
CON\'ITE N"9'2016. Contratante: UNI\·ER510r-\DF. FEDERAL DO RIO
GRAi\JDF.- FURG. CNPJ Contratado: 095.t66:!q()f)f)10ó.Contr.ltado: HOOl\.
i.::-.JGENHARJA E CONSTRU( 01.:5 ·LlVA. - ~ll Objeto: Acrcscimo c su-
pressão de valores para exccuaçâo da obra de reforma da cobertura do prédio
do ser, iço de assistência judiciária (SAJ) c do museu da comunicação. Fun-
demente Lczat: AA. 57. ~ I", inc.Lda Lei ~.(oú(,1993. valorTotal: R$3.7&9Jll.
Fonte: 11.20õ0000 - 20 17NE800830, Data de Assmatura: 03 05 2017

(5ICON - 190520171 15.t042-15259-2017NE. 00lú7

\{[SI I.I.\I.H) IlL II.\BII I LV. \.0
TO\L\D \ I)F PRr(OS V.\;2017

A UIl1\ersidade Federal do RIO Grande - FL'RG torna púbhcn
aos interessados que a Tomada Preços llt' 03 .2017 referente a Fxccuçâo
da obra de Reforma e Conclusão da ("3"3 do Estudante de Santa Vitóna
do Palmar-Râ teve habilitadas as seguintes empresas: CONSTRUTO.
RA FOlnES LTDA E CONSTRUTORA GAZA[ I.TI)A . FPP.

I tI-_,.;, RIHi-" Rh Kj-~
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(SIDEC - 1905f2017) 15~O-l2-15259-2017NE!WOI(07

",F,(O I"

CRO'OGR.\\IA DI· L\ECl'ÇÀO


