
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 
SECRETARIA EXECUTIVA 

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS , 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 18/2015-MT, PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ACOMPANHAMENTO DOS 
PARÂMETROS DE AR 
CLIMATIZADO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES, PORTOS E 
AVIAÇÃO CIVIL E A EMPRESA 
CONFORTO AMBIENTAL 
TECNOLOGIA EM DESPOLUIÇÃO 
AMBIENTAL LTDA. 

A União por intermédio do MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E 
AVIAÇÃO CIVH4, com sede no Bloco :`It." da Esplanada dos Ministérios, Brasília - DF, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n.° 37.115.342/0001-67, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo seu Subsecretário de Assuntos Administrativos, o Senhor WALLACE 
MOREIRA BASTOS, portador da Carteira de Identidade n.° 099602880, expedida pela 
SECC/RJ e CPF/MF n." 034.165.207-50, no uso das atribuições conferidas pela Portaria/Casa 
Civil da Presidência da República n.° 1.421, publicada no D.O.U. de 21/10/2015 e da 
subdelegação de competência que lhe confere a Portaria/SE/MT n.° 281, de 05/10/2010, publicada 
no D.O.U. n° 192, de 06/10/2010, e por outro lado a empresa CONFORTO AMBIENTAL 
TECNOLOGIA EM DESPOLUIÇÃO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ/IVLF sob o n° 
01.183.525/0001-72, sediada na Rua Teófilo Otoni, 52 grupo 1.206, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 20090-070, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu 
Procurador, o Senhor HILTON DE -CARVALHO, portador da Carteira de Identidade n° 
007478858-9, órgão expedidor DIC/DETRAN/RJ, e CPF n° 892.600.667-00, com fundamento 
na Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de lide julho de 2002, do Decreto n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n°2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, e no que consta o Processo 
n° 50000.049671/2013-70, celebram o presente termo aditivo, mediante as cláusulas e condições 

, que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto: 

I - a prorrogação do Contrato n° 18/2015-MT por 12 (doze) meses, a partir de 
10/07/2017 até 10/07/2018, conforme faculta a Cláusula Segunda do referido instrumento 
contratual, nos termos do inciso Il do art. 57 da Lei n° 8.666/93; e 

II - o desconto de 30% (trinta por cento) do valor pactuado, mantendo-se 
inalterada a qualidade e a especificação do objeto, sem quaisquer supressões de serviços ou 
de emprego de materiais- e recursos humanos. 



CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa com a execução dos serviços objeto do presente termo aditivo está 
estimada ern 228.480,00 (duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e oitenta reais) para 12 (doze) 
meses, sendo o montante de R$ 108.528,00 (cento e oito mil e quinhentos e vinte e oito reais) 
para cobrir as despesas de 10/07/2017 a 31/12/2017, correndo à conta dos recursos orçarneotários 
consignados no Orçamento Geral da União para 2017, nos termos da LOA de n.° 13.414, de 
10/01/2017, a cargo do Ministério dos Transportes, tendo sido emitida a nota de empenho n.° 
2017NE800605, de 10/07/2017, programa de trabalho 26.122.2126.20000001, fonte 0100000000, 
natureza da despesa 3390-39, no valor de R$ 108.528,00 (cento e oito mil e quinhentos e vinte e 
oito reais), podendo ser emitidos empenhos de reforço, independente de novo Termo Aditivo, e o 
R$ 119.952,00 (cento e dezenove mil, novecentos e cinqüenta e dois reais) para cobrir as despesas 
de 01/01/2018 a 10/07/2018. 

Parágrafo Primeiro — As despesas a serem realizadas nos exercícios futuros terão 
seus créditos indicados em apostilamentos, conforme estabelece o art. 30 da IN n° 02 de 
30/04/2008. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

O presente termo aditivo entrará em vigor na data de 10/07/2017. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
18/2015-MT, de 10/07/2015, não modificadas, no todo ou em parte, pelo presente termo aditivo. 

CLÁUSULA QUINTA -DA PUBLICAÇÃO 

A publicação resumida do presente teimo aditivo na imprensa oficial, que é 
condição indispensável para-sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE na forma do 
Parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93. 

E, por estarem de acordo, os representantes legais assinam o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Brasília, 10 de julho de 2017. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 
Contratante 

W RA BASTOS kitéelt?" 
Subsecretário de Assuntos Administrativos.  

CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUIÇÃO AMBIENTAL LTDA 
Contratada 

HaEc9CARVAY110 
Procurador 
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3.9. No caso da atuação em rede, nos termos do art. 47 do
Decreto 8.726, de 2016, a OSC "celebrante" deverá comprovar tam-
bém o cumprimento dos requisitos previstos no art. 35-A da Lei nº
13.019, de 2014, a serem verificados por meio da apresentação dos
seguintes documentos:

I - Comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
demonstrar que a OSC "celebrante" existe há, no mínimo, cinco anos
com cadastro ativo; e

II - Comprovantes de capacidade técnica e operacional para
supervisionar e orientar a rede, sendo admitidos:

a) Declarações de organizações da sociedade civil que com-
ponham a rede de que a celebrante participe ou tenha participado;

b) Cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e
outros documentos públicos de redes de que a celebrante participe ou
tenha participado; ou

c) Relatórios de atividades com comprovação das ações de-
senvolvidas em rede de que a celebrante participe ou tenha par-
ticipado.

3.10. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios
do cumprimento dos requisitos impostos nesta Etapa serão apresen-
tados pela OSC selecionada, por meio da plataforma eletrônica do
S I C O N V.

3.11. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver
de acordo com as informações já apresentadas na proposta apre-
sentada pela OSC, observados os termos e as condições constantes
neste Edital e em seus anexos (art. 25, §2º, do Decreto nº 8.726, de
2016). Para tanto, a administração pública federal poderá solicitar a
realização de ajustes no plano de trabalho, nos termos do §3º do art.
25 do mesmo Decreto.

3.12. Caso se verifique irregularidade formal nos documen-
tos apresentados ou constatado evento que impeça a celebração, a
OSC será comunicada do fato e instada a regularizar sua situação, no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da
parceria (art. 28 do Decreto nº 8.726, de 2016).

3.13. Caso seja constatada necessidade de adequação no pla-
no de trabalho enviado pela OSC, a administração pública solicitará a
realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em até 15 (quinze) dias
corridos, contados da data de recebimento da solicitação apresentada
(art. 25, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016).

3.14. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de
2014, na hipótese de a OSC selecionada não atender aos requisitos
previstos na fase de celebração, incluindo os exigidos nos arts. 33 e
34 da referida Lei, aquela imediatamente melhor classificada poderá
ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da pro-
posta por ela apresentada.

3.15. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº
13.019, de 2014, caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, ela
será convocada na forma da fase de celebração e, em seguida, pro-
ceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta Etapa.

3.16. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamen-
te, obedecida a ordem de classificação e o número instrumentos a ser
pactuado nos termos do item 2.4 do Edital 001/2017.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. A homologação do presente Edital não gera direito para

a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de
2014).

4.2. No período entre a apresentação da documentação, pre-
vista na fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria,
a OSC fica obrigada a informar qualquer evento superveniente que
possa prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao
cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração.

4.3. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos so-
cietários e no quadro de dirigentes, quando houver (art. 26, §5º, do
Decreto nº 8.726, de 2016).

4.4. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com
a disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse
público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência
administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração
pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos pro-
ponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.

4.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legiti-
midade das informações prestadas e dos documentos apresentados em
qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer do-
cumento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação
das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às
autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de
eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou in-
verdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo
à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das
sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.

4.6. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado
por interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício
insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação
de qualquer natureza.

4.7 Constituem anexos do presente Edital, os quais poderão
ser acessados por meio do sitio eletrônico: http://www.sdh.gov.br/so-
bre/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-
do-adolescente-conanda/chamada-publica

Anexo I - Propostas Habilitadas
Anexo II - Propostas Não Habilitadas
Anexo III - Convocação da Organização da Sociedade Ci-

vil

Anexo IV - Modelo de Plano de Trabalho
Anexo V - Declaração sobre Instalações e Condições Ma-

teriais
Anexo VI - Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de

2016, e relação dos Dirigentes da Entidade
Anexo VII - Declaração da Não Ocorrência de Impedimen-

tos

CLAUDIA DE FREITAS VIDIGAL
Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da

Criança e do Adolescente - CONANDA

JOHANESS ECK
Secretário-Executivo do Ministério dos Direitos Humanos

Interino

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS

A D M I N I S T R AT I V O S
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

LOGÍSTICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 2/2017 UASG 390004

Número do Contrato: 18/2015.
Processo: 50000049671201370.
PREGÃO SRP Nº 27/2014. Contratante: MINISTERIO DOS
TRANSPORTES, PORTOSE AVIACAO CIVIL. CNPJ Contratado:
01183525000172. Contratado : CONFORTO AMBIENTAL TECNO-
LOGIA EM -DESPOLUICAO AMBIENTAL. Objeto: Prorrogação
da vigência contratual por 12 (doze) meses, conforme faculta sua
cláusula segunda; e desconto de 30% (trinta por cento) do valor
pactuado, mantendo-se inalterada a qualidade e a especificação do
objeto, sem quaisquer supressões de serviços ou de emprego de ma-
teriais e recursos humanos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vi-
gência: 10/07/2017 a 10/07/2018. Valor Total: R$228.480,00. Fonte:
100000000 - 2017NE800076. Data de Assinatura: 10/07/2017.

(SICON - 20/07/2017) 390004-00001-2017NE000018

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO No- 2/2017

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 00058073271201694. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
conjunto de discos rígidos dispostos em gavetas e demais compo-
nentes da solução de armazenamento de dados (Storage) e da solução
de backup, de licença para habilitação da funcionalidade de sistema
de arquivos eNAS nos equipamentos de armazenamento de dados, de
licenças do Software de Gerenciamento Centralizado de Backup
(EMC Backup Suite), incluindo fornecimento, instalação, configu-
ração, extensão das condições de garantia e suporte técnico.

ADERSON DE LIMA CALAZANS
Pregoeiro

(SIDEC - 20/07/2017) 113214-20214-2017NE800275

EXTRATO DE DECISÃO

Processo Administrativo Sancionatório - PASan nº
00065.091574/2014-38 instaurado pelo Auto de Infração nº
00928/2014, lavrado em 16/07/2014 - Decisão. Com fundamento na
Portaria nº 738/SPO, de 27 de março de 2014 e, nos arts. art. 31, inc.
II, e 34, inc. XI, do Regimento Interno da ANAC, aprovado pela
Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, aplica-se a penalidade de
cassação da licença de piloto privado nº 59168, expedida em
16/01/2006, como providência administrativa, com base nos mesmos
fundamentos de fato e de direito constantes na proposta de decisão do
Analista, aos quais se declara concordância e que passam a integrar
essa decisão nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 9.784, de 1999.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
A Q U AV I Á R I O S

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No- 36/2017 UASG 682010

Processo: 50300003835201681 . Objeto: Comissão especializada para veri-
ficação das autodeclarações prestadas por candidatos que concorreram às vagas
reservadas aos negros. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Despacho SAF e
GRH,SEI 0241007, Ofício 2123/2016 MPF, e do Procedimento Preparatório
n° 1.16.000.00075 612016-17. Declaração de Dispensa em 20/07/2017. AL-
BEIR TABOADA LIMA. Superintendente de Administração e Finanças. Ra-
tificação em 20/07/2017. ADALBERTO TOKARSKI. Diretor Geral. Valor
Global: R$ 18.258,60. CNPJ CONTRATADA : 18.284.407/0001-53 CEN-
TRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE
PROMOCAO DE EVENTOS -.

(SIDEC - 20/07/2017) 682010-68201-2017NE000051

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 18/2017 UASG 393001

Processo: 50500144104201719 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de pes-
quisa de satisfação dos usuários de serviços regulados pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres ANTT, de acordo com as con-
dições, especificações e demais informações descritas no Termo de
Referência, Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
21/07/2017 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Setor
de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Projeto Orla - Trecho 3 BRA-
SILIA - DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/393001-
05-18-2017. Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2017 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/08/2017
às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ADAO CABRAL FORMIGA
Pregoeiro

(SIDEC - 20/07/2017) 393001-39250-2017NE800152

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cessão de uso nº
07/2016. CEDENTE: Companhia Docas do Ceará - CDC. CESSIO-
NÁRIA: CEARÁ MARINE PILOTS LTDA. RESUMO DO OBJE-
TO: Prorroga-se o prazo da Cessão de Uso, passando a findar em
30/06/2018, e altera-se o valor mensal da área cedida de R$ 556,00
para R$ 672,28, passando o valor global de R$ 6.672,00 para R$
8.067,36, face o reajuste de 20,98% da Tarifa Portuária. FUNDA-
MENTO: Processo 20160585, na Resolução da DIREXE nº
132/2017, de 16/06/2017, e na Lei 8.666/93. PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 20160585. DATA DE ASSINATURA:
28/06/2017.

ESPECIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2016. CON-
TRATANTE: Companhia Docas do Ceará - CDC. CONTRATADA: L
RABELO ENGENHARIA LTDA. RESUMO DO OBJETO: Altera-se
o valor global do contrato, passando de R$ 1.550.470,62 para R$
1.923.680,02. FUNDAMENTO: Processo nº 20160194-9, na Reso-
lução da DIREXE nº 145/2017 de 27/06/2017, e na Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20160194. DATA DE ASSI-
NATURA: 17/07/2017.

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO

EXTRATOS DE CONTRATOS

PROCESSO: 32607/14-91. Espécie: Contrato de Transição DIPRE-
DIREM/05.2017, de 17/07/2017, celebrado entre a UNIÃO, por in-
termédio da COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CODESP e a TERMARES - TERMINAIS MARÍTIMOS ESPE-
CIALIZADOS LTDA. Objeto: instalação portuária correspondente a
4 (quatro) áreas que totalizam 40.459 m², situada no Saboó, na Mar-
gem Direita, dentro da área do Porto Organizado de Santos, utilizada
para movimentação e armazenagem, preferencialmente, de merca-
dorias pelo sistema "Roll-on Roll-off". Prazo: até 180 dias. Fun-
damentação: Autorização da Diretoria-Executiva da CODESP, nos
termos do deliberado em sua 1823ª Reunião Ordinária, realizada em
06/07/2017, e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários -
ANTAQ, através da Resolução nº 3.419, de 29/05/2014. Signatários:
pela CODESP: Sr. José Alex Botêlho de Oliva, Diretor-Presidente, e
pela TERMARES: Sr. Luiz Cláudio de Araújo Simões, Diretor-Pre-
sidente.

Expediente: 22044/17-66 - Dispensa de Licitação. Espécie: Contrato
DIPRE/60.2017, datado de 20/07/2017 celebrado entre a Companhia
Docas do Estado de São Paulo - CODESP e a ASSOCIAÇÃO DOS
DIPLOMADOS DA FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINIS-
TRAÇÃO E CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO - ADIFEA/USP. Objeto: Prestação de serviços especializados
de consultoria à CODESP, os quais consistirão na análise de folha
salarial, verificando a exatidão da tributação incidente, orientando a
companhia nas questões afetas à sua folha salarial, em especial para
identificar eventuais créditos tributários passíveis de recuperação, na
modalidade "ad exitum", com verba remuneratória de 20% (vinte por
cento) do valor devidamente apurado pela Companhia, limitado ao
teto de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais). Fun-
damentação: art. 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, e autorização da
Diretoria-Executiva da CODESP, nos termos do deliberado em sua
1818ª Reunião (ordinária), de 08/06/2017. Rubrica Contábil: PDG da
CODESP. Signatários: Sr. José Alex Botêlho de Oliva, Diretor-Pre-
sidente da CODESP, e o Sr. José Guilherme Hausner, Presidente da
Diretoria da Contratada.

Expediente: 22045/17-29 - Dispensa de Licitação. Espécie: Contrato
DIPRE/59.2017, datado de 20/07/2017, celebrado entre a Companhia
Docas do Estado de São Paulo - CODESP e o INSTITUTO SOMA.
Objeto: Prestação de serviços especializados de consultoria à CO-
DESP, os quais consistirão na análise dos documentos contábeis e
lançamentos respectivos, com a finalidade especial de verificar se há
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