RELAÇÃO DE ADITIVOS – OUTUBRO - 2016
CONTRATO MODALIDADE LICITAÇÃO

21/2015-E

Pregão

100/2014

64/2016-A

Pregão

77/2016

EMPRESA

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁR
IA

DATA DO
TERMO

01/01/2016 a 31/12/2016

3.3.90

03/10/2016

01/01/2016 a 31/12/2016

3.3.90/4.4.90

07/10/2016

Prestação de serviços de inspeção,
manutenção e recarga dos extintores de
incêndio e teste hidrostático das mangueiras
de incêndio da Câmara de Vereadores de
02.591.012/0001-63 Joinville.

01/01/2016 a 31/12/2016

3.3.90

14/10/2016

Prestação de serviço de locação de
equipamentos para produção, veiculação,
divulgação de conteúdo da TV Câmara e
prestação de serviços de locutor anunciador,
locutor noticiarista de televisão e repórter
cinematográfico

01/01/2016 a 31/12/2016

3.3.90

31/10/2016

CNPJ

SERVIÇO/FORNECIMENTO
Prestação de serviços especializados de
limpeza, conservação e copeiragem, com
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E
fornecimento de material, e prestação de
SERVIÇOS LTDA
serviço de operador de copiadoras
multifuncionais para a Câmara de Vereadores
79.283.065/0001-41 de Joinville
Fornecimento e instalação de aparelhos de ar
condicionado modelo Split com sistema
inverter, e serviço de desinstalação e
reinstalação de equipamentos existentes para
a Câmara de Vereadores de Joinville.

RODRIGUES DO AMARAL &
AMARAL LTDA – ME

VIGÊNCIA/VCTO

14.211.527/0001-70

98/2014-B

05/2015-C

Pregão

Pregão

96/2014

106/2014

APAG PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

UAU FILMES LTDA – EPP

01.354.178/0001-01

MOTIVO

BASE LEGAL

VALOR DO
ADITIVO

Realizar alterações no rol de itens do
uniforme utilizados pelos funcionários da
Art. 65, inciso II,
Contratada com o intuito de adequar o
R$ 117,69
alínea d, da Lei nº
conjunto previsto inicialmente às
8.666/93.
necessidades identificadas no dia a dia
junto às equipes.
Alteração quantitativa do Contrato para
atender as necessidades do
Almoxarifado, da Consultoria Legislativa
Art. 65, § I, da Lei
e da Direção Geral, adequando-se a
R$ 23.030,00
nº 8.666/93.
potência dos aparelhos, substituindo
aparelhos antigos e defeituosos e
promovendo maior eficiência na
climatização com menor gasto de energia
Alteração quantitativa do objeto em face
da necessidade de realizar testes de
Art. 65, § I, da Lei
R$ 540,00
ensaio hidrostático, decapagem e pintura
nº 8.666/93.
conforme NBR 13.485 em mais 15
unidades de extintores CO2 6kg.
Repactuação dos valores do Contrato em
virtude da homologação da Convenção
Coletiva dos profissionais radialistas e de
rádio e TV 2016/2016 que majora os
salários dos profissionais “Locutor
Art. 65, inciso II,
Anunciador” e “Locutor Noticiarista” e
alínea “d” da Lei R$ 16.043,73
aplicação do IGP-DI acumulado dos
nº 8.666/93
últimos doze meses nos valores das
horas de prestação de serviço por
profissionais horistas e no valor referente
à locação de equipamentos.

VALOR 2016

R$ 903.571,60

R$ 126.580,00

R$ 10.407,00

R$ 444.547,62

