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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTÃO E PATRIMÔNIO 
Rua Dr. Cincinato Pinto, 503, - Bairro Centro, Maceió/AL, CEP 57020-050
Telefone: (82) 3315-1534 e Fax: @fax_unidade@ - www.seplag.al.gov.br 

  

TERMO ADITIVO

Processo nº 01101.00004640/2015

  

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS Nº
02/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO DE ALAGOAS - SEPLAG, E O CENTRO BRASILEIRO
DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

 

CONTRATANTE: O ESTADO DE ALAGOAS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,
GESTÃO E PATRIMÔNIO DE ALAGOAS, inscrita no CNPJ sob o nº 12.200.184/0001-12 e com sede na Rua
Barão de Penedo, n.º 293, Centro, Maceió/AL, CEP 57020-340, representado pelo Secretário, Sr. FABRÍCIO
MARQUES SANTOS, inscrito no CPF sob o n.º 003.642.895-70, conforme autorização governamental
publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas de 07/04/2021;

CONTRATADA: O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE
EVENTOS (CEBRASPE), inscrita no CNPJ sob o nº 18.284.407/0001-53 e estabelecida no Campus
Universitário Darcy Ribeiro, Edi�cio Sede Cebraspe, Asa Norte, Brasília/DF, neste ato representada por sua
Diretora-Geral, Sra. ADRIANA RIGON WESKA, brasileira, com carteira de iden�dade n.º 5.000.456.136
SSP/RS e inscrita no CPF nº 346.917.231-53, e por sua Diretora Execu�va, a Sra. CLAUDIA MAFFINI
GRIBOSKI, com carteira de iden�dade n.º 1.038.227.862, SSP/RS einscri to no CPF n.º 568.654.810-20, de
acordo com a representação legal que lhe é outorgada pelo ar�go 30, inciso IV, do Estatuto do Cebraspe;

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo n.º 01101.00004640/2015 e aprovação pelo Despacho PGE-
GAB n.º 143/2022, e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, celebram o
presente Termo Adi�vo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo adi�vo tem como objeto a REVISÃO DO CONTRATO para a adequação do objeto à
sa�sfação da finalidade pública buscada por meio da contratação, com o
consequente RESTABELECIMENTO DO REEQUILIBRICO ECONOMICO-FINANCEIRO entre as partes, nos
termos previstos o art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93.

1.2. A revisão citada refere-se à reaplicação das provas obje�vas e discursiva, devendo ser oferecidos
novamente os seguintes serviços, a serem realizados conforme definições originais estabelecidas nos
documentos contratuais, sem medidas preven�vas contra a Covid-19: central de atendimento,
elaboração de prova obje�va, elaboração de prova discursiva, empacotamento de provas, transporte de
provas e de material de aplicação (ida e volta), transporte de equipe gestora de aplicação, rastreadores e
equipe de rastreio, locação de espaço �sico, kit limpeza, porteiros de locais de aplicação, auxiliar de
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serviços gerais, fiscais, chefes de sala, coordenadores, representantes de escolas, médicos, diárias,
alimentação, coleta de digitais, entre outros.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor do contrato, após o reequilíbrio econômico financeiro, sofrerá um acréscimo de 70,48%%
sobre valor originalmente contratado, totalizando o valor de R$ R$ 1.465.704,56 (um
milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil e setecentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos),
visando a reaplicação das provas sem medidas preven�vas contra a Covid-19, e o valor global do contrato
após o Reequilíbrio Econômico Financeiro, considerando o cenário 2 do subitem 3.3 do contrato bem
como o resultado das inscrições que culminou em 43.073 inscrições efe�vadas, é de R$ 3.545.277,13
(três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e treze centavos)

2.2. Os efeitos financeiros decorrentes do Reequilíbrio Econômico Financeiro vigoram a par�r da data de
assinatura do presente termo.

2.3. Objeto da contratação após o Reequilíbrio Econômico Financeiro: reaplicação das provas obje�vas e
discursiva, devendo ser oferecidos novamente os seguintes serviços, a serem realizados conforme
definições originais estabelecidas nos documentos contratuais: central de atendimento, elaboração de
prova obje�va, elaboração de prova discursiva, empacotamento de provas, transporte de provas e de
material de aplicação (ida e volta), transporte de equipe gestora de aplicação, rastreadores e equipe de
rastreio, locação de espaço �sico, kit limpeza, porteiros de locais de aplicação, auxiliar de serviços gerais,
fiscais, chefes de sala, coordenadores, representantes de escolas, médicos, diárias, alimentação, coleta de
digitais, entre outros.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos
a seguir.

1ª parcela – 50% do valor do adi�vo, 10 (dez) dias após a divulgação do edital de retomada do
Certame.

2ª parcela – 50% do valor do adi�vo, 10 (dez) dias após a aplicação das provas obje�vas e
discursivas.

3.2. Os pagamentos referentes ao Contrato seguirão o cronograma apresentado na Cláusula Quinta do
Instrumento.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes deste Termo Adi�vo correrão à conta dos recursos consignados à
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO DE ALAGOAS, no Orçamento Geral
do Estado, para o exercício de 2022, sob a seguinte classificação: 

Unidade Gestora: 410511 – Fundo de Desenvolvimento e Recursos Humanos - FDRH

Unidade Orçamentária: 13511

 Programa de Trabalho: 04.122.0220.3449.0000   – Realização de Concurso Público Estado de Alagoas

Plano Interno: 003449

Fonte 0291000000 – Recursos do Fundo

Elemento de Despesa 339039 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

4.2. As despesas decorrentes do presente Termo Adi�vo para os exercícios subsequentes serão indicadas
e incorporadas na forma da legislação per�nente.
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5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. Caberá à CONTRATANTE, por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Adi�vo na
imprensa oficial, em conformidade com o parágrafo único do Art. 61 da Lei n° 8.666/93.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ra�ficadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, não alteradas por este
Instrumento.

 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo foi lavrado, depois de lido e achado em ordem,
vai assinado eletronicamente pelos contratantes.

 

Maceió /AL.

 

 

(assinado eletronicamente)
FABRÍCIO MARQUES SANTOS

Secretário de Estado do Planejamento Gestão e
Patrimônio

CONTRATANTE

(assinado eletronicamente)
CLAUDIA MAFFINI GRIBOSKI

Diretora Execu�va - CEBRASPE
CONTRATADA

(assinado eletronicamente)
ADRIANA RIGON WESKA

Diretora Geral
CONTRATADA

(assinado eletronicamente)
FABRÍCIO MARQUES SANTOS

Secretário de Estado do Planejamento Gestão e
Patrimônio

GESTOR CONTRATUAL

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Rigon Weska, Usuária Externo em 14/01/2022,
às 10:28, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maffini Griboski, Usuária Externo em
14/01/2022, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10641760
e o código CRC 1AA69332.

Referência: Processo nº 01101.00004640/2015 SEI nº 10641760
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