
INSTITUTO DE PREVI DNCLL\ ASe;T e e Oce SrEVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

SEGUNDO TERMO ADiTh•TO ) 'JR ATO) N. 005/20 14/PROGERIIPAM 
1R)IRO& ;Ct)NTILkTUAL 

EGUN{)0 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 
J5'2OLOPROGER/IPAM, QUE CELEBRAM O 

iaS'I'iFOTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
ERV1DORI3S DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO E, DE 

OUTRO LADO, R&A TREINAMENTO E 
C:ONSULTORIA EMPRESARIAL - PARA OS FINS QUE 

PRC11uCAN/I 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE Jizia oàNCA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELho - IPÁM, Autarquia Municipal, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, devidamente nscrjto no CN1J sob n. 34.481.804/0001-71, com 
sede à Rua Dr. Antônio Lourenço Pe;ni;a. lima. o. 2760, Bairro Embratel, Porto Velho 
- RO, neste ato representado por seu Diretor Presidente, o Sr. JOSÉ CARLOS COURI, 
brasileiro, casado, médico, portador do P',-  a. 36 1454 SSP-MG e inscrito no CPF sob n. 
193.864.436-00, residente e domiciliado nesta cidade de Porto Velho/RO. 

CONTRATADA: R&A TREINAl1V1E3T00 E CONSULTORIA EMPRESARIAL, 
pessoa jurídica de direito privado, devidai nente inscrita no CNPJ sob n. 34.481.804/0001-
71, com sede na Rua Afonso Pena, o. 1012, liairro Nossa Senhora, Porto Velho - RO, 
neste ato representado por seu rcprcscntane legal, Sr. ROBSON DE SOUZA 
MONTEIRO, portador da Cédula de leentidade o. 215.958 SSP/RO SSP/RO e inscrito 
na CPF sob n 677.982.84'2. r) icu ii na . iliado nesta cidade de Porto Velho/RO 

Os CONTRATANTES têm entre si usto e avençado o Contrato Administrativo n. 
005/2015, instruído no Processo adiiínistrativo n. 576/2014/IPAM, sujeitando-se as 
partes às normas disciplinaccs da Lei ai 8.666, de 21 de junho de 1993 e as disposições 
contratuais ali dispostas, resolvendo pricuar, por este instrumento, o SEGUNDO 
TERMO ADITIVO AO Cí)\ 1 iA 1 ) e 005'2014/IPAM 

Considerando a necessidade e convi eêncD administrativa, a orientar pela continuidade 
da prestação de servlços, objeto do Contrato n. 005/2014/PROGER/IPAM, a 
Justificativa Técnica da Gerência Aciiuiisirativa do Instituto, às fis. 1.301 a 1.305, no 
qual salienta a importância e necessidade de tais serviços e a vontade das partes de dar 
continuidade ao presente instrumento, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

1. CLÁUSULA PRIiiT1RA - 1)6. D iJE'i'f) 

1.1 O presente Termo nau por obje1 a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA do Contrato Adininistrati'eo o. 005/2014, por mais 12 (doze) meses, cujo 
termo inicial será o dia li.06.2016, oletivando a prestação de serviço objeto no 
contrato original n. 005/2014/IPAM, atender este IPAM., observando-se os mesmos 
critérios já estabelecidos no aludido trato, com fundamento, no artigo 57, inciso II, 
da Lei n. 8.666/93. 
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:lsia no Contrato ora aditado 
1; à 1.305), manifestação de 

0). Parecer Jurídico n. 
`0). Parecer de Auditoria n. 

n(:Uma :ms constantes dos autos do 
:mnnre legal no artigo 57 da Lei n.° 

NSflTUTO CE PREVIDÊNCIA E ASSIS-i` i HA DOS Ç o  DE PORTO VELHO - IPAM 

2. CLÁUSULA SEGUNDA-  1)0 2A OL )I'FIVO 

2.1 O valor global do contrato previsw UOS ac E• .000,12 (cento e trinta 
mil reais) para o período de 12 (doze) meses, a a na inicial 11.06.2016. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - 1)i DESP. 

3.1. A despesa decorrente da prorrogação ora ar çada correrá à conta de dotação 
orçamentária específica, cuja Unidade Oiçana;níria e 1 PAM - FUNDO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, abaixo descritos: 

3.1.1. Elemento de despesa específico - 3390T)07 - 2crvos Técnicos Profissionais - 
vinculada ao Programa de Trabalho 10 120(.)0700 - Administração da 
Unidade - Fonte 105 - Recursos do Tesauro. 

3.2. O valor para fazer face à despesa no prcc li 

da Nota de Empenho n. 001005 de 03.06.2010., a: 
trinta mil reais e doze centavos), os valores nceca. 
ao  período de vigência no exercício seguinte 
orçamentária especificada na Lei Orçamentária Ama 

4. CLÁUSULA QUARTA - 1)A VICÊNCL 

4.1. O prazo de vigência do presente terno acHti 

de sua assinatura, com início em 11/0611"'-'0 1 6. 

S. CLÁUSULA QUINTA -DA MO1'1VAÇ 

íeo foi empenhado por meio 
1cm.:: a' ala R 130.000,12 (cento e 
;rios 'ortura contratual relativa 

'aiIm c.nsignados em dotação 
la c../2 017. 

1 (doze) meses, contados 

1ENTAÇÃ0 LEGAL 

5.1. A presente prorrogação contratual. expressam 
e decorrente da motivação assinalada nos autaa 
vontade de ambas as partes (fis. 1.279 
429/2016/PROGERIIPAM, de 25.05.20 l6 (fis. 1 .7 
2293/2016 de 29.03.2016 (fls. 1.321) a clenmk 
processo administrativo n. 576/2014, encontra a :10 
8.666/93. 

6. CLÁUSULA SEXTA - Do REM) 1.' , TE 11 L 

Inclui-se no contrato ora aditado a scL.ae c;,',s H 

c/c com artigo 55 inciso III da Lei 8.66m 13: 

6.1 Caso haja prorrogação da vigência cio precoce.: 
instrumento e autorizado pela legislação vigente, (.  

1'1 ?,. ATUAL 

n;/ío ao artigo 58, inciso 1, 

conforme previsto neste 
a solteitado pelo contratado e 
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NSJTUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SEa7r:ORES C) MUNCÍPO DE PORTO VELHO - IPAM 

observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor contratado poderá ser reajustado, 
visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, aplicando-se a variação 
anual do índice Geral de Preços do Mercada (i3P-M). divulgado pela Fundação 
Getúlio, ou outro índice que vier a substituí-lo, observando-se ao seguinte: 

a) O prazo para o CONTRATADO solicitar o i, cuJuste encerra-se na data da prorrogação 
contratual; 

b) Caso o CONTRATADO não solicite o re u:ac cmpestivamente, dentro do prazo acima 
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reujusk: 

e) Nessas condições, se a vigência do contraia ticr sido prorrogada, novo reajuste só poderá 
ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data de 
apresentação da proposta; 

d) Caso, na data da prorrogação contratual, ainda no tenha sido possível ao 
CONTRATANTE ou ao CONTRATADO pruceder aos cúlculos devidos, deverá ser 
inserida cláusula no termo aditivo de prorroga çio paca resguardar o direito futuro ao 
reajuste, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de 
preclusão; 

e) Os novos valores contratuais decorrentes do ronjuste leríto suas vigências iniciadas 
observando-se o seguinte: 

- a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou 

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 
periodicidade para concessão das próximas rcpactuações futuras. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA -1)0 REAJUSTE 

7.1 Resguarda-se nesta oportunidade o direito dc realinhar e reajustar o presente 

contrato, conforme requerido às fls. 1.282 à 1.283. 

S. CLÁUSULA SÉTIMA DA PUBLICAÇÃO 

8.1. O extrato resumido do presente deverá ser publicado no Diário Oficial do 
Município, no prazo previsto no artigo 61 da Lei 8.666/931 para que tenha eficácia, na 
forma da Lei. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado.. Dvrou-se o presente termo aditivo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, para que SULmII um só efeito, as quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes das partes e Pelas  testemunhas abaixo arroladas 
para o ato. 

9. CLÁUSULA SEXTA - 1)A RATIFICAÇÃO DAS CLÁUS LTLAS 

9.1. Ratificam-se as demais cláusulas e condições previstas no contrato administrativo 
005/2014/IPAM. 

Rua Dr. Antonio Pereira Lima, 2760, Bairro Era : a tIO. Porto Velho-RO 
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-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

Porto Velho, 10 de Junho de 2016. 
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