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Aditivo n° 10 Imprimir Solicitação

Número do contrato: * Situação do aditivo: Publicado

Informações do Contrato

N° do Processo: 00000-0417000006/2013-00 Situação do contrato: Publicado

Objeto:

2.1 - Sub-rogar o instrumento em direitos e obrigações, fazendo constar a alteração do Preâmbulo do Contrato n.°
37/2012-SECRIA (12061817 pg. 97 - 102), SIGGO nº 025618, para fazer constar nova denominação no polo contratado,
qual seja LUCIANA SANTANA LEÃO, RG nº 700.811 SSP/DF, e CPF nº 369.469.661-04, na qualidade de nova proprietária
do imóvel, em conformidade com a Certidão de Compra e Venda (86443595) e a manifestação de interesse na sub-
rogação contratual (86443698). 2.2. A alteração contratual com vistas a incluir na Cláusula Sexta do contrato, nos
termos do Art. 65, inciso II, alínea c, da Lei nº 8.666/93, a seguinte redação: ... 6.1. Os pagamentos serão realizados em
favor de LUCIANA SANTANA LEÃO, inscrita no CPF sob n° 369.469.661-04, iniciando-se em 22/04/2022, na condição de
proprietária do imóvel, conforme Certidão de ônus (86443595, p. 3), em atenção ao acordo particular das partes
(88267834) constante nos autos, e os valores a serem executados.

Tipo de Contrato: Prestação de serviço

O contrato é prorrogável: Sim

Valor

Valor Original: 441.600,00

Valor Atual: 242.684,76

Prazo de Vigência

Inicio da vigência: 21/12/2012

Prazo de vigência original: 365 dia(s) corrido(s)

Prazo atual da vigência: 3653 dia(s) corrido(s)

Término atual da vigência: 21/12/2022

Prazo de Execução

Inicio da execução:

Prazo de execução original: 365 dia(s) corrido(s)

Prazo de atual de execução: 365 dia(s) corrido(s)

Término atual da execução:

Aditivos do contrato n° 25618/2012

Aditivo Data solicitação Tipo de Aditivo Situação
1 31/12/2014 Prazo/Alteração substâncial de outras cláusulas Publicado
2 14/12/2015 Valor/Prazo/Alteração substâncial de outras cláusulas Publicado
3 11/01/2016 Valor/Prazo/Alteração substâncial de outras cláusulas Publicado
4 26/12/2016 Prazo/Alteração substâncial de outras cláusulas Publicado
5 15/12/2017 Prazo Publicado
6 19/12/2018 Prazo Publicado
7 18/12/2019 Prazo Publicado
8 18/12/2020 Valor/Prazo Publicado
9 17/11/2021 Valor/Prazo Publicado

10 10/06/2022 Alteração substâncial de outras cláusulas Publicado

1

Aditivo

Data de solicitação: *

Tipo de Aditivo: *

ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE OUTRAS CLÁUSULAS

Caso tenha havido alteração de dados no sistema com a alteração de 'outras cláusulas substanciais', favor informar o novo valor em um dos
campos abaixo. Tão logo o aditivo seja aplicado, as infomações serão atualizadas no sistema.

Processo Administrativo: 00000-0417000006/2013-00 alterar para:

Objeto:

2.1 - Sub-rogar o instrumento em direitos e obrigações, fazendo constar a alteração do Preâmbulo do Contrato n.°
37/2012-SECRIA (12061817 pg. 97 - 102), SIGGO nº 025618, para fazer constar nova denominação no polo contratado, qual
seja LUCIANA SANTANA LEÃO, RG nº 700.811 SSP/DF, e CPF nº 369.469.661-04, na qualidade de nova proprietária do
imóvel, em conformidade com a Certidão de Compra e Venda (86443595) e a manifestação de interesse na sub-rogação
contratual (86443698). 2.2. A alteração contratual com vistas a incluir na Cláusula Sexta do contrato, nos termos do Art.
65, inciso II, alínea c, da Lei nº 8.666/93, a seguinte redação: ... 6.1. Os pagamentos serão realizados em favor de LUCIANA
SANTANA LEÃO, inscrita no CPF sob n° 369.469.661-04, iniciando-se em 22/04/2022, na condição de proprietária do
imóvel, conforme Certidão de ônus (86443595, p. 3), em atenção ao acordo particular das partes (88267834) constante nos
autos, e os valores a serem executados.

Alterar Objeto para:

25618

10/06/2022

Valor Prazo Alteração substancial de outras cláusulas Sub-rogar Rescindir
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Moeda: Real alterar para:

Regime de Execução: Indireta - Empreitada por preço global alterar para:

% da caução 0.00 alterar para:  %

Forma de aquisição: Dispensa de Licitação alterar para:

Índice de reajuste: Sem indice Cadastrado
alterar para:

Sem indice Cadastrado

De

CNPJ/CPF Razão social Telefone UF
38.023.321/0001-84 ALACON ENGENHARIA LTDA 361-6151 DF

Para

CNPJ/CPF Razão social Telefone UF
não foi adicionado fornecedores.

Unidade Gestora

De

Código Sigla Descrição
440101 SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF

Para

Código Sigla Descrição
sem resultados.

Objeto do Aditivo:*

2.1 - Sub-rogar o instrumento em direitos e obrigações, fazendo constar a alteração do Preâmbulo do Contrato n.° 37/2012-SECRIA
(12061817 pg. 97 - 102), SIGGO nº 025618, para fazer constar nova denominação no polo contratado, qual seja LUCIANA SANTANA
LEÃO, RG nº 700.811 SSP/DF, e CPF nº 369.469.661-04, na qualidade de nova proprietária do imóvel, em conformidade com a Certidão
de Compra e Venda (86443595) e a manifestação de interesse na sub-rogação contratual (86443698). 2.2. A alteração contratual com
vistas a incluir na Cláusula Sexta do contrato, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea c, da Lei nº 8.666/93, a seguinte redação: ... 6.1. Os
pagamentos serão realizados em favor de LUCIANA SANTANA LEÃO, inscrita no CPF sob n° 369.469.661-04, iniciando-se em
22/04/2022 di ã d i tá i d i ó l f C tidã d ô (86443595 3) t ã d ti l d

Justificativa: *

Anexos

Arquivo: Descrição:

SEI_GDF - 88442716 - Termo Aditivo 10Âº T.A 10º T.A

1 10

2.1 - Sub-rogar o instrumento em direitos e obrigações, fazendo constar a alteração do Preâmbulo do Contrato 
n.° 37/2012-SECRIA (12061817 pg. 97 - 102), SIGGO nº 025618, para fazer constar nova denominação no polo 
contratado, qual seja LUCIANA SANTANA LEÃO, RG nº 700.811 SSP/DF, e CPF nº 369.469.661-04, na 

lid d d i tá i d i ó l f id d C tidã d C V d (86443595)
Selecione

Selecione

Selecione

Adicionar

Necessidade de atualizar contrato

Anexar documento

Caesb 2022 @ Todos os direitos reservados. Publicação 11/01/2022 08:57h.
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