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TERMO DE ADITAMENTO 04 AO CONTRATO N' 004/2014

PROTOCOLO NO 044/2013

TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato supra epígrafado, que entre si celebram de um lado, como

CONTRATANTE. a EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A.. neste ato

representada por seu Diretor Presidente e cumulativamente Diretor Administrativo e Financeiro interino, Sr.

Cardos José Barreira. portador do RG n' 4.571.189-6 e do CPF Ro 000.621.248-46, e de outro lado, como

CONTRATADA. a LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP. com sede à Rua Cristlano Moreira

fales. Ro 42 - Letra A - Estoril - Belo Horizonte/MG - CEP 30.494-360. devidamente inscrita no CNPJ sob o n'

18.778.140/0001-50, neste ato representada pelo Sr. Luiz Daniel Gaulart Viana, portador do RG n' MG-

1 1 .609.408 SSP/MG e do CPF n' 049.721 .596-93, sob as cláusulas seguintes:

DOPRAZO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses. a partir de 27/0Z'2018. o prazo do

Contrato Ro. 004/2014, com vigência até 26/02/201 9.

DATROCADOSVEJCULOS

CLÁUSULA SEGUNDA - Conforme mencionado no iten' 1 2 do Anexo 1 - Especificações Técnicas e Condições

Gerais do referido Contrato. as partes acordam a substituição dos veículos leves com mais de 100.000 (cem

mill km e das motocicletas com mais de 50.000 (cinquenta mill km. quando solicitado pela EldDEC, mantendo-

se as especificações inicialmente contratadas.

DOVALORDAPRORROGAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - Dá-se ao presente aditarrento o valor total estimado de R$ 3.377.811.00 (três

bilhões. trezentos e setenta e sete mil. oitocentos e onze rea sl. en' conformidade con' o ANEXO 1 - P-IEI iÓRIA

DE CALCULO que deste é parte integrante.
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EMPRESA MUNiCiPlil. i)É DESENVOi,ViNUNTO DE CAMPitJAS S/A

Rua Dr. Saltes Oliveira, n' 1 028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/S
cone:(19)3772-4000
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DOVALORDOCONTRATO

CLÁUSULA QUARTA - Com o presente aditamento, o valor total estimado do contrato passa de R$

12.796.392,99 (doze milhões. setecentos e noventa e seis mil, trezentos e novena e dois reais e noventa e

nove centavosl para R$ 1 6.1 74.203.99 (dezesseis milhões. cento e setenta e quatro mil, duzentos e três reais e

noventa e nove centavos). com valor mensal estimado de R$ 281.484.25 (duzentos e oitenta e um mil

quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco 3entavosl

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA QUINTA . Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato original, em tudo o que não se alterou

por força deste Termo de Aditamento.

E, assim. por estarem de pleno acordo e ajustadas, depois de lido e achado conforme, o

presente Termo Aditivo vai, a seguir, assinado pelas partes inicialmente mencionadas, qualificadas e

representadas, na presença de 02 jduas) testemunhas abaixo firmadas, err 03 jtrês) vias de igual teor e forma

Campinas, 26 de fevereiro de 201 8
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de
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b
da El\IDEM S/A

/

}DEC S/A

?,
.Üí2 DaçúdGoulát'Viana,

Titulpáe Administrador da Lq FINAS LOCADq Ê VEÍCULOS EIRELI - EPP

TESTEMUNHAS

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n' 1 028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/SP

Fone: (19) 3772-4000
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TERMO ADITAMENTO 04

ANEXOI MEMÕRIADECÁLCULO

Contrato n' 004/2014 - Pregão Presencial n' 003/2014
Po : R$ 6.168.246.96
Do valor mensal estimado = R$ 257.010,29, sendo R$ 7.456,86 referentes à mão de obra e R$ 249.553,43

relativos à locação de veículos e serviços.

24 jvinte e quatro) meses - de 27/02f2014 a 26/02/2016

Apostilament
mão de obra

Período: 05/10/2015 a 26/02/2016 (4 meses e 22 diasl

Do Cálculo do Reajuste:

Para mão de obra apare do item 1 61
R$ 7.456.86 x 8.34% = R$ 621 .90 Imensas)

4 meses = R$ 621 .90 x 4 = R$ 2.487.60

22 dias = R$ 621 .9 . 30 = R$ 20.73 x 22 = R$ 456.06

Valor total do reajuste para mão de obra para o período R$ 2.487.60 + R$ 456.06 R$ 2.943,66

Para serviço e locação de veículos (itens 1 .1 a l
Aplicando:se 3.85% o sobre preço unitário de cada item. arredondado para 2 casas decimais, conforme planilha
abaixo, teremos um valor de diferença mensal de = R$ 9.608.02
4 meses = R$ 9.608,02 x 4 = R$ 38.432,08
22 dias = R$ 9.608,02 / 30 = R$ 320,27 x 22 = R$ 7.045.94
Valor total do reajuste para serviço e locação para o período = R$ 38.432.08 + R$ 7.045,94 = R$ 45.478.02

14

Do valor mensal após o reajuste = (R$ 257.010.29 + R$ 621,90 + R$ 9.608,02) : R$ 267.240,21

Valor do Apostilamento = IR$ 2.943.66 + R$ 45.478,02) : R$ 48.421 ,68

Do Valor Atualizado do Contrato = 16.168.246,96 + 48.421 .681 = R$ 6.216.668,64

Segue planilha com os preços unitários reajustadas, arrendados para duas casas decimais

0 (zeral quilómetro, tipo
com capacidade para 5

4 portas, bicombustível

(gasolina e álcool), na cor branca, com
para-choques e retrovisores pintados na
cor do veículo, injeção eletrânica de

ar condicionado, direção
hidráulica, vidros elétricos nas duas
partas dianteiras, jogos de tapete, calhas
de chuva nas janelas, cilindrada
inferior a 1360 cm3 e potência mínima

com

R$ 1.668,03 R$ 1.668,03 l R$ 1.732,25

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAM
Rua Dr. Salles Oliveira, n' 1 028 - Vila Industrial -- CEP 1 3035-270

Fine:(19) 3772-4000
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veículo leve. o (zero) quiãmetro, de

mesma marca e modelo, tipo passeio
m çapacidaae para 5 passageiros, 4

portas. bicombustível Igasolina e alcool}

;hoques e retrovisores pintados ra cor
ao veiculo, ]- eção eletrõnica de

;ombustível. Jogos de tapete, alça de
feto no lado da passageiro dianteiro
;filhas de chuva ias Janelas, cilindrada
não inferior a 990 cm3 e potência
mínima de 70çv quando abasteçdas
com alcoo

3 R$ 1.238,11 R$ 3.714,33 R$ 1.285,78 R$ 3.857.34 R$ 143,01

1.3

ueíçulo leve. o (fera) quiiâmetro. de

mesma marca e modela, tipo passeio,
com capacidade pa'a 5 passageiros, 4
cortas, biçomoustível Igasoiiaó e á cooil

=or amarela pintada ou envelopado
o oásica, com pa 'a choques

[rovi50res pintados na cor do veícu
njeção e etrânica de combustível, Jogos
de tapete. alça de teta no lado da
passageiro dianteiro, calhas de chuva

as. cilindrada nãc inferior a 990
m3 e potênc a mínima ae 70cv quando
E astec dos com a çoa

30 R$ 1.56Z,47 R$ 46.874.10 R$ 1 $ZZ.63 R$ 48 678,90 {$ 1.804,80

1.4

veicu o leve utilitano, c (zero)

quilómetro, ae mesma marca e modelo.
tiFO caminFoneta, capacidade para 2
passageiros. 2 portas, bicombu5tive
Igasoiina e álçaol). versão básica, na cor
amarela p ntado ou erve opado,

capacidade de carga mínima de 650 kg
carroçaria aberta, bancos separados
jogos de tapete, calhas de chuva na5
janelas, barra sinalizadora irteinça
composta de Leda. p otegidos por UTa
capa açrilica na cor vermelha. sirene e
mefafone fixo. pratetor de çarroçerEa

eção e etrÕnica de comEustive
cilinaraaa não nferior a 1.36C çm3
]atênçia m mima de 85çv quando
ba5tec da com álcoo

20 KS 1 88S.4] R$ 37.708.20 R$ 1.958.00 R$ 39.160,00 {$ 1.451.80

1.5

veícJ o leve utilitária, o (zero)
]uilâmet o, ae mesma marca e modelo

)acidade para nQ ..Ínimo 9 Fe>soas

movida a bicos bustível (gaste

HLçooil, diesel ou oiodlesel, versão
)asiçê, na çor arndrela pintado ou

ervelopadQ, jogos de tapete, calhas de
nuca nas Janelas, alça ae teta no lado

to Passageiro dianteiro, oanç05

telrlços, irjeção eletrõnica de
combustível. çilinarada não inferior a
1.390 cm3. potênca mínima dE 8Ccv
quando aDastec da com álc oo

11 R$ 2.454,72 l$ 27 001.92 R$ 2.549,23 R$ 28.041.S3 KS 1.039,61

1 6

veíçulQ pesada tipo caminhão toco, a
diesel. o (zeros quilâmetrQ, na cor
narela. cabine alta, 2 portas, 04

jquatro) cilindros em linha, potência
T anima de 150çv, acQpladQ com

quipamento tLPO munck, capacidade de
rga gual ou superior a 5 toneladas
tema hidráulico (braço meçâniçol

3acidade de çamerto nQ pé [tml de
02 tona idas no mínima. c jzerol
quilÕmetrQ. bem como a de mão de

obra necessária para prestação de

Serviços de motorista/operador

l R$ 7 9Z9,3 R$ 7.929.31 R$ 8 234.59 R$ 8 234.S9 RS 305,28

EMPRESA MUNICTP.\l DE DESENVOL\riarENTO DE CANíilíNjtS s/A

i2? Rua Dr. Salles Oliveira, n' 1028 - vila Industrial CEP 13035 270 lt:aqpinasfsP'':##=:ji$#:àl "--'.--- -"'." -"" .'JÊe:"liu37724000 1'7 "',//>'i2q
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EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMP/NAS S#A /
Rua Dr. Sa]]es O]iveira, n' 1 028 -- Vi]a ]ndustria] -- CEP ] 3035-270 -- glampinas/SP

Fine:(19)3772-4000Q

  Mãa ae cora necessária para prestação
de serviços de motorista/operador

l KS 7.456.86 R$ 7 456.86 R$ 8.078,76 XS s.078,7ê R$ 621,90

1.7

Veículo pesado tipo caminhão a diesel. o
jzerol quilómetro, PBT mínimo de 5.000
(g, na CQr amarela, cabine alta, 2 portas
Sendo 3 (trêsl com carroçeria de
,-adeir3 e )2 {doES) sem carrocera

jogos de tapete. rodeo simplES, 04

jquatro} cilindros em linha. potência
m numa de 150cv

6 R$ 5 991,73 R$ 35 950.38 R$ 6 222.41 RS 37.334,46 R$ 1.384,08

1.8

Motocicleta 0 Km jze'o quiiõmetrol, de
Cilindrada rão irferior a 149cc, pintada
DU adesivada na ;o' amarela. de rresma

marca e rraaelo, çom detalhes em preto
jiogotipo EMDEC/SETRANSP), partida
elétrica. freio a disco na roda dianteira.

spensão dianteira com garfo
telescop o, suspensão traseira
nonochoque(amortecedor centra
Jnict), serdo que os bancos deverão
comportar 2 passageiros

33 R$ 1.165,73 R$ 38.469,09 R$ 1.210,$1 R$ 39.95C,13 R$ 1.481,04

L.9

Motociç eta 0 Krr (zero quilómetro). de
C lindrada não inferior a 149cç. na çor
branca. ae mesma marca e modelo
partida elétriCa, 'Feto a disco ra roda

plante ra, suspensão dianteira com garfo
telescõp o. 5uspensãQ traseira
morochoque lamortecedor centra

Z R$ 84Z.46 R$ 1 684 92 R$ 874.89 R$ 1.749.78 R$ 64,86

1.10

MotQçiçleta o Km Clero quilâmetrol, ae

Clirdrada rão irferiQr a 249cc, pintada
DU adesivada na cor arnare a. de mesma
rarca e maaelo, çom detalhes em preto

jiogotipo EM)EC/SETRANSP), partida
elétrica, freio à disco, su5pensia
dianteira ço -- gado telescópio
)uspensão traseira monacFoque

janorteçeüor çent'al únicos

3 R$ 1.524,11 KS 4.572,33 R$ 1.582.79 R$ 4.748.37 R$ 176,04

1.11

breículo leve, o Krr [ze'o qui]õretro),
aipo sedan. capacidade para 5
passage ros, 4 portas, bicombustÍve

Igasoiina e álçool}, versão completa, na
cor preta. jogos de tapete, calhas de
citava ias janelas, a ça de teta no lago
do passageiro diarteiro,
cona clamado, direção hidráulica. vidros
9létrços nas quatro portas. pelicu
)rQtetara Cçom a transparência urninosa
mínima exigida pe a ReSOluÇão Cortran

254 de 26 de outubro de Zo071

eÇão eletrânic] de CQmbustÍve
:ilindrada não inferior a 1580 ci]indradas
: potência mínima de l08cv quandc
abastecido çom etano  

$ 1 918.SO R$ 1.918.5) R$ 1.992,36 R$ 1 992,36 R$ 73.86
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Aditamento 01 - Prorrogação Contratual por 12 (doze) meses

De 27/02/2016 a 26/02/2017

Do valor mensal = R$ 267.240,21

Do Valor do Aditamento = R$ 267.240.21 x 1 2 (doze) meses = R$ 3.206.882,52
Do Valor Atualizado do Contrato = IR$ 6.216.668.64 + R$ 3.2D6.882.521 = R$ 9.423.551,16

Aditamento 02 - Acréscimo e Supressão

De 27/05/2016 a 26/02/2017 (9 meses)

Do Valor Inicial Atualizado do Contrato R$ 6.1 68.246,96 + R$ 48.421 ,68 = R$ 6.216.668,64

Do Valor Total do Acréscimo = R$ 22.535.76 x 9 = R$ 202.821 .84

= 3,26% do valor atualizado do contrato Jé

EMPRESA MUNICIPAL DE ÓESHNVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/ }/
Rua Dr. Saltes Oliveira, n' 1 028 -- 'Fila l+dustrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP

cone:X19)3772-4000
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IÉÜÚÕ ÀÕ tÁÚÉNtÓ Ó4 CONTRATO N' O04/2014

1.12

veiculo eve utilitária, c lzero}
qui âmetro, tipo çaminhoneta
capacidade pêra 2 passageiras, 2 portas
]içombustíve (gasolina e álcool). versão
básica, ra car amarela pintado
2nvelopado, capacidade ae carga

mínima de 650 <g, carrocer a fechada
com capota de nora tipo ba], bancos
separados. jogos de tapete, calhas de
chuva nas janeias, alça ae teta no lado
do passageiro dianteiro, injeçaa
eletrõnica de combustível. cilindrada nãa
nferior a 1.360 cm3, potênç a mínima

de 85cv quando abastecido com álçoo

l R$ 1 841.62 R$ 1 841.62 R$ 1 912,S2 $ 1.912,5Z R$ 70 90

L.13

veículo tipo Van, o Czera) quilómetro, de
mesma marca e modelo, capacidade
para na mínirro 15 pessoas, 4 portas
senda 3 laterais e uma traseira, movida a
]icombustívei Igasoiina e álcool). disse
ou b odiesei. versão básica
amarela {pintado OJ envelopado}, jogos
]e tapete. calhas ae chuva nas Janelas
bancos individuais, cilindrada não

Fedor a 2.150 [m3, potência mínima
de 120çv, çom oração traseira

5 R$ 5.140,98 R$ 25.704,9] KS 5 338.91 R$ 26.694,55 R$ 989,65

1.14

Veiculo tipo Furgão, 0 (zera} qlllõmetro
]e mesma marca e modela, capacidade
)ara no mír mo 03 pessoas, 3 portas

ido 2 laterais e uma traseira. movida a

bicomEustível Igasoiina e álcool). disse
DU biod esel. versão básica. na çar

mare a (pintado ou enve opaaQ}. )egOS
de tapete, calhas ae chuva nas Jure
]anc05 ndivlduais. cilindrada não

Fedor a 2.150 çm3, potêrcla mínima
de 120cv, tração frase ra e volume do
=orrpartimento de carga de no mínimo
10m3

3 R$ 4 838 60 R$ 14.s15.8a $ 5.024.89 R$ 15.074.67 R$ S58,87

TOTAL R$ 257.010,29  R$ 267.240.21 R$ 10.2Z9,92
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Do Valor Total da Supressão = -R$ 23.087,89 x 9 = -R$ 207.791 ,01
= -3,34% do valor atualizado do contrato

ITEM ESPECIFICAÇÕES

PREÇO l QTDÇ { VALORMENSAL
UNITÁRIO ISUPRIMIDAI ADITIVO

IA) l (B) l g:l AXB

Veiculo leve, 0 (zero) quilómetro, tipo

passeio, com capacidade para 5
passageiros, 4 portas, bicombustivel

Igasolina e álcool). na cor branca, com
para-choques e retrovisores pintados na

cor do veículo. injeção eletrõnica de
combustível. ar condicionado. direção

hidráulica, vidros elétricos nas duas portas

dianteiras, jogos de tapete. calhas de chuva
nas janelas, cilindrada não inferior a 1 360
cm3 e potência mínima de 85cv quando

abastecidos com álcool

1 .1 R$ 1 .732,25 .R$ 1 .732,25

Veiculo tipo Van, 0 (zeros quilómetro. de
mesma marca e modelo, capacidade para
no mínimo 1 5 pessoas, 4 portas, sendo 3

laterais e uma traseira, movida a

bicombustível (gasolina e álcool), diesel ou
biodiesel, versão básica. na cor amarela

jpintado ou envelopadol, jogos de tapete.
calhas de chuva nas janelas, bancos

ndividuais. cilindrada não inferior a 2.1 50
cm3, potência mínima de 1 20cv, com

traçãotraseira.

1.13 R$ 5.338,91 4 -R$ 21 .355.64

TOTAL MENSAL R$ 23.087,89

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVI)bENtO DE CAMPnvAS s//Ç/
Rua Dr. Saltes Oliveira, n' 1028 -- Vila Industrial -- ÇEPJ13035-270 -- Campinas/SB

Fine: (19) 3772-400(l
J

7

ITEM ESPECIFICAÇÕES
PREÇO

UNITÁRIO
QTDE

ACRESCIDA
VALOR MENSAL

ADITIVO
AXB

1.6

Veicula pesado tiDO caminnão toco, a
diesel C(zero) quilómetro. na cor amarela
=abire alta. 2 paras. C4 jqiatro} cilindros

em linfa. potência rin ma ae 1 5Ccv
acoplado con eau pamenEo tipo mcnck

;opacidade de carga igual ou superior a 5
caneladas. s stema hidrául co (braço

mecân çol, capacidade de çanento ro [é
jl m) de 02 toneladas no mirimo, 0 (ze'aj
quilêmetra. bem como a de mão de cora

necessária para prestação de serviços de

R$ 8.234.59

 
R$ 8 234.59

  Irão de obra necessária para prestação de
R$ 8.078.76   R$ 8.078.76

1.7

Veiculo pesaao tipo caminnão à diesel. 0
jzero) qul13metro. PBT mínimo de E.000

kg, na cor amarela cac ne alta. 2 peras
sendo 3 (trêsl com carroceria de maaeira 9
C2 Idois) sem ca'roca'la. .ages ae tapete
rodeio simples. 04(quatral cilinarcs em

ilha, pctênoia mínima de 150cv

R$ 6.222 41  R$ 6.222 4'

TOTAL MENSAL R$ 22.535.76
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Do Valor Total do Aditamento R$ 202.821.84 - R$ 207.791,01 .R$ 4.969,17

Do Valor Mensal corri o acréscimo e supressão = R$ 267.240.21 + R$ 22.535.76 R$ 23.087,89 ; R$
266.688,08

Do Valor Total Atualizado do Contrato R$ 9.423.551.16 - R$ 4.969.17: R$ 9.418.581 .99

Segue planilha atualizada

4
7

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n' 1028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
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ITEM ESPECIFICAÇÕES PREÇO
UNITÁRIO   VALOR

MENSAL

Veículo leve, o (zeros quilómetro, tipo passeio
com capacidade para 5 passageiros, 4 portas,

]içombustível Igasolina e álcool), na cor branca,
cara para-choques e retrovisores pintadas na

cor do ve culo, injeção eletrânica de
1 1 combustível. ar condíciorado, direção

hidráulica, vidros elétricos nas duas partas
dianteiras. jogos de tapete, calhas ae chuva las

ane as. cilindrada não inferior a 1360 cm3 e
]atência mínima de 85çv quando abastecidos

com álçoo

R$ 1.732,25 0 KS O,OO

1.2

Veículo leve, o Clero) qu lâmetro. ae mesrra
ma-ça e modelo, tipo passeio. com capacidade

para 5 passageiros, 4 partas, oicambust've
Igasoiiia e álcool}, na cor oranca, versão básica

çom para-choques e retrovisores pintados na
cor do ve Guio, injeção eletrârica de

camoustvel, jogos de tapete, alça de teta no
ada dQ passageiro dianteiro, cal ias de chuva

nas janeias, cilindrada não inferior a 990 cm3 e
potência mínima de 70cv quando aoa5tecidos

com álcoo

KS 1.285,78 3 R$ 3.857.34

L.3

Veículo leve, o jzerol quilómetro. de mesma
marca e rrodelQ, tipo passeio, com capacidade

cara 5 passageiros, 4 portas. bicamoustive
Igasolina e álcoall, na çor amarela pintado ou

envelopado, versão básica, çom para-chacues e
etrovisores pintados ra cor do veículo, injeção

eletrõnica de combustível. jogos de tapete, alça
de teta no lado do passageiro dianteira, çal-as
de chuva nas janeias, cilindrada não inferior a
99c cm3 e potência mínima de 70cv quando

abastecidos cora álcoo

R$ 1.622.63 30 KS 48.õ78,90
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EWRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DÜCJqÁ4PINAgb.

Rua Dr. Salles Oliveira, n' 1028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-2<ZÓ -- CampinêJ#SP
Fine:(19)3772-4000Q

1.4

Veículo leve utilitário, 0 (zero) qLilâmetrQ. de
mesma marca e modelo, tipo camínhaneta

capacidade para 2 passageiros, 2 portas
blçonlbustível (gasolina e álcool), versão básica

na car amarela pintado ou envelopado,
capacidade de carga mínima de 650 kg,

carroceria aberta, bancas separados, jogos de
tapete. calhas de chuva nas janelas, barra
sinalizadora inteiriça, composta de Leda
protegidas por uma capa acrílíca na cor

vermelha, sirene e mefafane fixo, p rotetor ae
carraceria, injeção eletrõniça de cambustíve
çil ndrada rão inferior a 1.36C cm3, potência

mínima de 85cv quando abastecido com alcoo

R$ 1.958,00 zo R$ 39.160.00

1.5

Veículo leve utilitário, o (zeros quilõmet'o, de
mesma marca e modelo, capacidade para no
mínimo 9 pessoas, movida a biçombustÍve

Igasoiina e álcool), diesel ou biodiesel. versão

básica, na çar amarela pintado au envelopado,
egos de tapete. calhas de chuva nas jure as
alça de teta na lado do passageiro díarteira

bancos inteíríços, injeção eletrânica de
combust'vel, cilindrada não inferior a 1.390

cm3, potência mínima de 80cv quando
abastecido com á lcoo

R$ 2.549,23 11 R$ 28.041,53

/eículo pesado tipo caminhão toco, a diesel, o
jzerol quilómetro, na cor amarela, caoine alta. 2

portas, 04 jquatro) cilindros em linha. potência
mínima de 150cv, acoplado com equipamento

aipo munck, capacidade de carga igua] au

. , l superior a 5 toneladas. Sistema h d'áulica (braça
mecânicas, capas Jade de içamenta la oé jiml
de oz toneladas no mnima. o Clero) quilómetro.

bem cama a de mãa de obra necessária para
prestação de serviços de motorista/operador

R$ 8.234,59 Z R$ 16.469.18

ae abra necessária para prestação deMao de obra necessàna para prestam
serviços de motorista/operador

R$ 8.078,76 2 R$ 16.157.52

Veículo pesado tipo çaminhão à diesel, o jzerol
quilâmetrQ, PBT mínimo de 5.000 kg, na CQr
amarela, cabine alta, 2 portas, sendo 3 jtrês)

1.7 com carroceria de madeira e 02 Idoisl sem
=arroceria, jogos de tapete, rodeio simples, 04

jquatrol ç Irndros em linha, potência mínima ce
150CV

R$ 6.222.41 7 R$ 43.556.87

Motocicleta 0 Kn' (zero quilómetro), ae

=i indrada não inferior a 149cc, pintada ou
adesivada na cor amarela. de mesrra marca e

modelo, com detalhes em preta jiçgotipa

] 8 F EMDEC/SETRANSP). partida elétrica, freio a
' ' disco na roda dianteira. suspensão dianEei a

com garfo telescópio, suspensão traseira
1-0nochoque (amortecedo central únicos
Sendo que os bancos deverão comportar 2

passageiros

R$ ].210,61 33 R$ 39.950,13
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Motocicleta o Km jzero Quilómetro), de
Cilindrada não Inferior a 149cc. na cor branca

de mesma marca e modelo, partida elétrica. . i aemesmamarcaemoaea.paruoaeletnc
l-y l freios disco na roda dianteira. suspersãa

dianteira com garfo telescópio, suspensão
traseira monochoque (amortecedor centra

inicol

R$ 874,89 2 R$ 1.749.78

1.1D

\motocicleta 0 Km jzero quilõrretrol, de
Cilindrada não inferior a 249çç, pintada ou

adesivada na cor amdre a. de mesma marca e

:tH:;i;:=.{:': ";;,;:1;';i:.l:.Tl::'; « : ":,"
disco, suspensão dianteira çom garfo telescópio
suspensão traseira monochoque Camorteçedor

central única)

3 R$ 4.748,37

l.l l

Veículo leve, o km jzero quilõmetrol, tipo sedan.
capacidade para 5 passageiros, 4 portas,
bicombustível (gasolina e áicooll, versão

completa, na cor p'eta, jogos de tapete, calhas
de chuva ras janeias. alça de teta no lado do
passageiro dianteiro, ar condiz onado, direção
hidráulica, vidros elétricos nas quatro portas

película protetora {com a transparência
uminosa mínima exigida pela Resolução

Contran rg 254 de 2õ de outubro de Zo071
njeçãa eletrânica de cambistível, cilindrada
nãa inferior a 1580 cílindradas e potência
mínima de 108çv quando abastecida com

etano

R$ 1.992,36 l R$ 1.992,36

1.12

veículo leve utilitár o, o tzero) c uilâmetro, tipo
caminhoneta, capacidade para 2 passageiros, 2
)ortas, bicombustível Igasoiina e álçool}, versão

básica, na car amarela pintado ou envelopaao
capacidade de carga rr Ínima de 650 kg,

=arroceria fechada, com capota de fibra tipo
baú, bancos separados, lagos de tapete, calhas
de chuva nas janelas, alça de teta no lado do

passageiro dianteiro. tnjeçãa eletrâníca de
combustível. cilindrada não inferior a 1.36a

crr3, potência mínima de 85cv quando
abastecido com á leoa

R$ 1.912,S2 l R$ 1.912,52

1.13

Veículo tipo Van, o tzero) cuilâmetro. de mesma
marca e modelo, capacidade para no mÍnImo 15

pessoas, 4 portas, sendo 3 laterais e uma
braseira. movida a bicombustível Igasoiina e

álcool), diesel ou 3iodiesel, versão básica. na cor

amarela jpintado ou envelapaUol. jogos de
tapete, ca has de chuva nas jane as, barcos

rdividuais. cÍlindraaa não nferiar d 2.150 cm3

potência mínima ae 120çv, com traÇão traseira

R$ 5.338.91 l R$ 5.338,91
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Aditamento 03 - Prorrogação Contratual por 12 (doze) meses e inclusão de cláusula referente à
$!!bgituição dos veículos

De 27/02/2017 a 26/02/2018
Do valor mensal = R$ 266.688,08

Do Valor do Aditamento = R$ 266.688,08 x 1 2 meses = R$ 3.200.256,96
Do Valor Atualizado do Contrato = IR$ 9.418.581 .99 + R$ 3.200.256,96) = R$ 12.618.838,95

Apostilamento Ro 002 Reajuste de Pn los de 5,39% para locação e 8,00% para mão de obra

De 27/02/2017 a 26/02/2018 (12 meses)
Do valor mensal : R$ 266.688,08

Do Cálculo do Reajuste

Para mão de obra jpaüe do item 1 .6)
R$ 8.078.76 x 8.00% = R$ 646.30 x 2 = R$ 1 .292.60 (mensal)
R$ 1 .292.60 x12 rreses = R$ 15.511.20

Paralocação (itens 1.1 a 1.14)
Aplicando-se 5.39% sobre o preço unitário de cada item, arredondado para 2 casas decimais, conforme planilha
abaixo, teremos um valor de diferença mensal de = R$ 1 3.503,57
12 meses = R$ 1 3.503.57 x 1 2 = R$ 1 62.042.84

Valor total do reajuste para serviço e locação para o período

Valor do Apostilamento = R$ 177.554,04

R$ 1 5.51 1 ,20 + R$ 162.042,84 = R$ 1 77.554,04

Do valor mensal após o reajuste IR$ 2õ6.688.08 + R$ 1 292.õo + n$ 1 3.503.s7j R$281.484,25

Do Valor Atualizado do Contrato IFi$ 1 2.61 8.838.95 + R$ 1 77.554.C4) R$ 12.796.392,99

Segue planilha com os preços unitários reajustados, arrendados para duas casas decimais

#" tO EMPRESA MUN]CTPAL ou OESENVOLViMENIO Dt EIÃUPINAS s/#
Rua Dr. Salles Oliveira, n' 1028 -- Vila Industrial - CEP 1 30351-;2?0 -- CampínaÉ/SP

Fone:(19)3772-4000

1 1

0
»

D

8mÀeC'ã

Veículo tipo Furgão, 0 (zero) quilómetro, de
mesma marca e modela, capacidade para no

mínimo 03 pessoas, 3 portas, sendo 2 laterais e
una traseira, movida a bicombustível (gasolina
e álcool), diesel aJ biodiesel. versão básica. na

1.14 car al«areia (pintado au envelopado), jogos de
tapete, calhas de chuva nas janeias, bancos

individuais, cilindrada não inferior a 2.150 çm3

i..ái;;'.ÉI.:,i;;; ::o..,';l;:b; ;.;,.'; :
volume co compartimento de carga de no

miiimolom3

R$ 5.024.89 3 R$ 15 074,67

\

TOTAL R$ 266.688.08
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  APOSTILAMENT0 002
Reajuste de 5,39% locação e 8% mão de abra

TEM ESPECIF[CAÇÕES
PREÇO

UNITÁRIO[A) 'E:
VALOR

MENSAL
IA x B) = tC)

PREço
UNITÁRIO

COM
REAJUSTE

lol

VALOR

MENSAL
IB x O) = (E)

DIFERENÇA
MENSAL

[E-C)

1.2

Veículo leve. 0 (zera} qlilõmetro, de
mesma marca e modela, tipo passeia,
com capacidade para 5 passageiras, 4

portas, bicombustivel Igaso
álcool). na cor b-anca. versão básica

=am para choques e retrovisores
Pintadas na cor do veiculo. injeção

[râniça de CQmbust vel, jogos de

tapete, a ça de teta no]ado ]o
passageiro dianteiro, ça has ae cF uva

aReIaS. çilinaraaa não inferior a 990
[m3 e FotêncEa mín --a ae 70cv quanto

3basteçidos com álcoo

R$ 1 285.78 3 R$ 3 8S7,34 R$ 1.3S5.08 R$ 4.065.24 RS 207.90

1.3

Veículo leve, 0 {zerQ) quilómetro, de

mes --a marca e mazela, tipo passeia

[om capacidade para S passageiros, 4
portas, bicom3ustÍvel (gasolina e

álçaol), na çor amarela pintada ou

envelopada, versão básica, com para
baques e ret'ovisores pintados na çor

do veiculo, lrljeção eletrõnica ae
Combustível,Jogos de tapete, alça ae
teta no ado do passageiro dianteiro
=alFas de chuva nas Janelas, ciILndraaa

ãc infenQr a 990 çm3 E potência
m n ma de 70cv quanao abastecidas

n alCoo

R$ 1 622,63 30 R$ 48 678,90 R$ 1.713.09 R$ 51.302,70 R$ 2 623,8C

1.4

Velcllo leve utilitária, o (zeros
quilõmetrQ, de mesma marca e modo o

tloo caminhoneta, capacidade para 2

passageiros. 2 portas, bicomcu$ti' e
Igasoiina e álcool). versão básica, na çor

ãmare a pintado OJ envelopado
capas date de carga rr mima de 650 kg

arroçeria aoerta, bancos separados
egos de tapete, calhas de chuva nas
lapelas, barra stnalizadora inteiriça

composta de Leal, protegidos par uma
capa acrílico na cor verrrelha. sirene e
mefafone fixo, protetol de carroceria

eção eletrõniça de çombustíve
d Fada não inferno - a 1.360 cm3

potência mínima de 85cv quando
3asteçldo com á leoa

{S 1.958,00 zo l$ 39.160.00 R$ 2.063,54 R$ 41,270.80 R$ 2.iia,80

l.s

Veiculo leve utilitária, o (zeros
quilómetro, de mesma marca e modo o
capacidade pa 'a no mínimo 9 pessoas,

movida a b Combustível Igaso ra e
oail, diesel ou biodiesel, versão

básica. na co' amarela pintado au
velopado, jogos de tapete, calhas de

;huva na$1ane as, alça de teta no lado
do pas5age ro dianteiro, bancos

teEriças,injeção e etrõnica de
Combustível c irdrada rão inferiQra
1.39c çm3, Dotênc a mínima de 80cv

quando abastecido com êlcQO

R$ 2 549.23 LI R$ 28.041.53 R$ 2 686.63 R$ 29 552.93 K9 1 5ii.40

 
:\ . euPKtsAutKlciPALOEnESENVoi.vimENTOOECAJTHASsa ,/ ,k'' 12Ü .., B:';H' =E:11'{ rra=:::::lrlvE:'' b ?imr:E?.::L«B\ Fine:(19) 3772-4000 1 l
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1.6

veículo pesado tipo caminhão toco, a
diesel. o jzera) quilómetro. na cor

amarela, cabine alta, 2 partas, 04
jquatro) cilindros em linha, ]atência

T mima de 150cv, acaplaao com
quipamento tipo munçk. [apac date

de carga gualou Superior a 5
[oie idas. sistema hidráulico abraço

mecânico), capacidade de içamento no
]é [lm} de C2 toneladas no mínimo, 0
jzero) quilómetro, bem como a de não
]e abra necessária para prestação de

serviços de motorista/operador

R$ 8.234,59 2 R$ 16.469.18 R$ 8.678,43 R$ 17.356.86 .=
  \4ão de obra reçessáría para prestação

de será ços de motorista/operador
R$ 8.078.76 2 R$ 16.157,52 R$ 8.725.06 R$ 17.450.12 R$11.29Z,60

1.7

veícu o pesado tipo caminnão à diese
3 [zero) quilómetro, PBT mínimo de

5.000 <g, na CQr a narela. çagine alta. 2
ganas. sendo 3 jtrõs) çom carroceria de

macieira e 02 dois) bem carroceria
jogos de tapete. rodeio simp es. 04
jquatro) ci indros em linha, potência

mínima de 150çv

R$ 6.222,41 7 R$ a3 556.87 KS 6.557.80 R$ 45 904.$O R$ 2.347,73

1 8

\motocicleta 0 Km {zero quilómetro), de

Cilinaraaa não inferior a 149cc, pintada
ou ages fiada na cor amarela. ae mesma

marca e modelo. cam aetaihes em

preto tlogotipo EMDEC/SETRANSP}
partida e étriça, freio a disco na roda
dianteira, suspensão dianteira çom

ga rfo telescópio, suspensão traseira
monoçhoque (a '.orteçedor centra

)nico), senão que os ba ices deverão
comportar 2 passageiros

R$ 1.Z10,61 33 R$ 39 950,13 R$ 1.275,86 R$ 42.103.38 nS 2.153.2S

1.9

\4Qtcçiçleta 0 Km {zero quilómetro). de
=ilina'aaa não infer or a 149çc. na çor
branca. de mesma marca e modela

?artlda elétr ça. freio a disco na roda
dianteira. susoensão dianteira com

ga rfo telescópio, suspensão traseira
monochoque (amortecedor centra

KS 874,89 2 R$ 1.749,78 R$ 92Z,05 R$ 1.844,10 R$ 94,32

1.10

Motocicleta o Km lze'o quilõmetrol, de
C lindrada não nferior a 249cc, pintada

derivada ra cor amarela. de Resma

marca e mole o. çoT detalhes em
preto { cgotipo EMDEC/SETRANS))

partida elétriça, freio a disco, suspeição
dianteira com garfo telescópio

pensão traseira :-Qnochoque
lama'teçedor central única

RS 1.582,79 3 {$ 4.748.37 R$ 1.668,10 R$ 5.004,30 R$ 2S5,93

1.11

VeLCUIO eve. o km [zero quilâmetra}

tipo sedan, capacidade para 5
passageiros, 4 portas, biçombustíve

Igasoiina e álcool}, versão completa, na
çor preta. jogas de tapete, calhas de
luva nas Janelas. alça de teta no lado

Jo passageiro dianteLro, ar
diçionado, direçãc hidrául ca, vidros

elêt'ices na$ quatro portas, pe ÇJ a
]rotetora {com a transparêic a

mimosa m nima exigida pe
Reste Jção Contran ng 254 ae 26 de

bro de zcozl. njeçio eletrõnica de
;orr blstivel. cilindrada não infe ' or a

1580 cilirdradas e potência mínima ae
L08'" quando abastecido com etana

R$ 1.99Z,36

 
R$ 1.99Z.36 KS 2 a99,75 R$ 2.099.75

1.
R$ 107,39
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Aditamento 04 - Prorroga
veículos

De 27/02/2018 a 26/02/2019

Do valor mensal = R$ 281 .484,25

Do Valor do Aditamento = R$ 281 .484,25 x 12 meses = R$ 3.377.81 1,00

Do Valor Atualizada do Contrato = (R$ 1 2.796.392,99 + R$ 3.377.81 1 .00) R$ 16.174.203,99

/

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS ©A.
Rua Dr. Sa]]es O]iveira. n' 1 028 -- Vi]a ]ndustria] -- CEP ] 3035-270 -- Campinas/ÉP

Fine: (19) 3772-4000 /

14

1.12

Veículo leve utilitário, o jzerol
quilâmetra, tipo çaminhoneta

capacidade para 2 passageiros, 2
portas, bicombustível (gaba

álcool), versão básica. na CQr amarela
]intaco ou envelopado, capacidade ae

ga mínima de 650 kg, carroceria
Fechada. com sapata de 'irra t po baÚ

bancos separaüos,jogos de tapete
albas de chuva nasjane as, alça de teta
o lado do passageiro d amieiro, injeçio
eletrâiica de combustível. cilindrada
não inferior a 1.360 cm3, potência
mínima de 85cv quando a 3asteçido

l$ 1.912.52 l R$ ] 912.52 R$ Z.C15,60 R$ 2 015.60 [T

1.13

Veicula tipo van. c jzero) quilómetro
de --esmo --arca e modela. capacidade

)ara no min rno 15 pessoas, 4 portas
Sendo 3 batera s e uma traje ra, movida

3 bicQmblstÍvel {gasolina e álcool}

aLesel au biadiesel. ve'sãc básica, na

=or amarela [pintãdo ou envelapado),
ocas de tapete, calhas ae chuva nas

bancos individuais. cilindrada

ião inferior a z.ISO cm3, potência
nÊnima de 120çv. çom trarão traseira

R$ 5.338.91 l R$ 5.338.91 R$ 5.626.68 R$ 5.62$.68 R$ 287.77

1.14

Veículo tipo furgão, o tzero)
]uilâmetro, de mesma marca e modelo
capacidade para no mínimo 03 pessoas

3 portas. sendo z laterais e uma
traseira. movida a b combustíve

(gasolina e aicooil, diesel ou biodiese
versão básica. na cor arrarela (pintada

veiopado),jogos dE tapete, calças
de chuva naslanelas, bancos

dividuais. cilindrada não inferir- a
2.150 cm3. potência mínima de] 20cv

oração traseira e VQlurre aQ

compaNlmento de carga de na mirbrro
10m3

R$ S.024,89 3 R$ 15.074,67 R$ 5.295,73 R$ 15.887,19 R$ 812,52

TOTAL R$ 266.688,08   R$ 281.484,25 R$ 14.796,17


