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AGINCIA NACIONAL DE

TRANSPOSTESTERUSTAES

PROCESSO N50500.200431014551'
PREGÃO ELETRÔNICO NO 05912014
CONTRATO ADMINISTRATIVO N' 07512014 r
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
NO 07512014! DE PRESTAÇÃO DE APOIO
ÀS ATiVIDADES DA SUINF, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES E A
EMPRESA SPAZIO CONSULTORIA E
PROJETOS LTDA.

A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANIT. entidade
integrante da Administração Federal indireta, constituída nos termos da Lei
no. 10.233. de 05 de Junho de 2001. situada no SCE/SUL Lote 10, Trecho 3,
DF, inscrita no CNPJIMF sob o no
Projeto Orla, Pólo 8. Brasilia
representada
por seu Diretor-Geral
04.898.48810001-77, neste ato
Substituto, o Senhor SÉRGIO DE ASSIS LOBO( brasileiro, separado
Judiciaimentç. Engenheiro Civil, portador da carteIra de identidade no
5.899.665-5'expSida pela SSP/SP e do CPF n° 007.318.018-14 nomeado
pela Deliberação n° 125f de 8 de março de 2018, publicada no D.O.U. de 09
de março de 2018. doravante denominada CONTRATftNTE, e de outro lado, a
empresa SPAZIO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA! com sede na Avenida
Deputado Jamel Cecilio C/ Rua 56, n° 2929, Qd. 827, IS. Área, Sala 517. Bloco
A. Ed. Brookfield Toweis, Jardim Goiás, Golânia/GO, CEP: 74.810-100, inscrita
no CNPJ sob o n°. 10.280.409/0001-62, representada qeste ato pelo seu
sócio administrador, o Senhor SANDRO SILVA CARVAUIO portador da Cl n°.
2660367 expedida pela SSP/GO e CPF n0. 624.279.621-04, doravante
denominada CONTRATADA, acordam as partes em celebrar o presente
instrumento, em conformidade com a Lei n° 8.666 de 1993, mediante as
Cláusulas e condições seguintes:
-

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
-

1.1 Constitui obJeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de
vigêncIa do Contrato ora aditado, a partir de 31 de dezembro de 201taté 31
até tconclusão de nova
de dezembro de 2019ppryls

aÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA DESPESA DECORRENTE
2.1 A despesa decorrente do presente Termo Aditivo está estimada em R$
10.782.035.29 (dez milhões e setecentos e oitenta e dois mil e trinta e cinco
reais e vinte e nove centavos), conforme abaixo especificado, e correrá à
conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União,
para o presente exercício, sob a classificação orçamentária: Elemento de
e Fonte de Recu
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. PTRES
doara 4

rsa-

.

047.6t3

9D

.

sat L~ 10.~ X PIWOM. pffig. -----ac EeG-C@F 7O200cØ3-8uI-DF
Foie (61)3130.1000 11001

Rr4

W5S

1)

e

AANrIT

ACtNCIA NACIONAL DE
TIIANSPOIWEITENRESTRES

QuãUdáde

Valor Total

-

-

6.631.024.62

455

632.65

287.855.75

860

1.476.09

1.269.437.40

616

2.95217

1.818.536.72

orçamento
Apoio na análise de projetos de

265

1.212.97

321.437.05

com
complexidade
médIa
orçamento
Apoio na análise de projetos de alta
complexidade com orçamento

500

2.952.17

1.476.085.00

320

4.428.26

1.417.043.20

O

7.328.07

0.00

10

632.65

6.326.50

26

1.054.90

27.427.40

40

171.89

6.875.60

O

3.056.85

0.00

12

106.487.02

1.277.844.24

15

2.847.48

42.712.20

-

475.529,62

4.271.23

42.712.30

2.847.48

14.237.40

36

4.271.23

153.764.28

24

5.694.96

136.679.04

•

____________________________

Apoio

-

1

estimada

1alor Unitário

Ram Descrição dos ReiatdiloslProdutos

análise

na

de

de retatóilos
por ano

estudos>

proJetowanteprojetos de engenharia
e Proposta de Declaração de
Utilidade Pública e estudos de

demanda;
Apoio na análise de estudos e
projetos de baixa complexidade
Apoio na análise de estudos e
projetos de média complexidade
Apoio na análise de estudos e
projetos de alta complexidade.
inclusive estudos de demandas
Apoio na análise de projetos de

-

a
b
c
d

baixa

e

g
h
1

1

complexidade

com

Apoio na análise de anteprojetos
Apoio na análise de Propostas de
Declaração de Utilidade Pública baixa complexidade
ApoIo na análise de Propostas de
Declaração de Utilidade Pública média complexidade
Apoio na análise de Propostas de
Declaração de Utilidade Pública alta complexidade
Apoio na análise de Propostas de
Declaração de Utilidade Pública alta complexidade - anteprojeto

Apoio na análise e acompanhamento
II
III

IV

dos procedImentos de lIcenciamento
ambietl
Apoio na análise de apólices de

seguros e garantias contratuaIs
Apoio na análise ao processo relativo
ao

recurso

de

desenvolvimento

tecnológico RDT
Apoio na análise do plano de
trabalho de RDT
Apoio na análise de alterações do
plano de trabalho de RDT
-

a

b

10

-

Apoio

na

análise dos

relatórios

parciais de RDT
Apoio na análise dos relatórios finais
deRDT
d

2
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Apoio na análise de prestação de

7

contas

anuais

de

18

7.118.70

128.136,50

95

14.237.40

1.352.553.00

25

4.271.23

106.780.75

-

108.518.06

1

1.740.93

1.740.93

6

4.642.49

27.854.94

O

5.694.13

0,00

6

8.124.34

48.746,04

2

3.481,85

6.963.70

4

5.222,80

20.891.20

1

2.321.25

2.321.25

252

610.17

153.762,84

252

610.17

RDT

Apoio na análise referentes aos
Investimentos e custos operadonais

-

V

das concessões
Apoio nas simulações .Jcruntes aos
VI Investimentos e custas operadonais
das concessões

-

Apoio

na

analise,

no

VII acompanhamento e na estruturação
de novas outorgas

-

Apoio à análise dos pontos de
com
as
controle
realizados
a empresas autorizadas em P141 para
novos projetos de concessão de
rodovias federais
Apoio na definição dos parámetros
desempenho
de
e
técnicos,
ser utlizlados nos
operacionais
a
b
Exploração
da
Programas de
novos projetos de
Rodovia de
concessão de rodovias federais
Apoio à análise das contribuições
recebidas no âmbito das Audiências
C Públicas sobre novos projetos de
concessão
Apoio ao ajuste dos EVTE após a
d realização das Audiências Públicas
-Apoio à elaboração dos Pianos de
e Outorga de novos projetos de
concessão de rodovias federais
Apoio à análise dos pedidos de
f esciarecimentos sobre Editais de
Concessão
Apoio à análise dos documentos de
g qualificação para criação da SPE
para novas concessões
Apoio na análise da p..st.ç&o de
IX

contas de convênios
Apoio na análise de processos de
das con.-4onár1a5
desapropriacão

X

Apoio no
pmcnr'

153.762,84
_

acompanhamento dos
administrativos

12

31.587,35

379.048.20

12

8.374,91

100.498.92

sancionadores

Apoio na análise e acompanhamento
dos procedimentos de expedição de
Termo de Anuência de área e demais
procedimentos que envolvam o
XI registro de Imóveis, bem como
construções em áreas localizadas nas
Idixas de domfnlo e nas áreas não
edificantes e demais pro.-ccac

-

-

judiciais.
l/
10.782.035.29
a

TOTAL
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2.2 Para cobertura da despesa no valor de R$ 29.950.10 (vinte e nove mii
a Nota
e novecentos e cinquenta reais e dez centavos) foi KtJmQarl
de Empenho 201BNE &&5R
.
2.3 Para cobrir as despesas dos exercícios subsequentes serão emitidas
Notas de Empenho, à conta da dotação orçamentária prevista para atender
despesa de mesma natureza.
CLÁUSULA TERCEIRA DO REAJUSTE
-

3.1 Fica resguardado à Contratada o direito de concessão do reajuste do
valor do Contrato ri2 075/2014, na forma da lei.
CLÁUSULA QUARTA -DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA
4.1 Para garantir o fiei cumprimento do Contrato, a CONTRATADA
fomecerá à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias úteis ap6s a assinatura
deste Termo Aditivo, garantia no valor de R$ 539.101,76' (quinhentos e trinta
e nove mii e cento e um reais e setenta e seis centavos), correspondente a
5% (cinco por cento) do valor a ser aditivado, em uma das modalidades
previstas no art. 56, §19. da Lei n2 8.666/93.
CLÁUSULA QUiNTA DA PUBUCAÇÃO
-

5.1 O presente Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da
União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei ri2 8.666/93.
CLÁUSULA SErrA- DA RA11FICAÇÃO
6.1 Permanecem inalteradas e ratificadas as dema!s Cláusuias e condições
previstas no Contrato n2 07512014.0 que não confiitarerii com as disposições
constantes do presente Termo.
E. por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente, em 03
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
Brasília, 06 de

de 2018
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