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Comunicação Interna  
 

Nº 335/2013 DATA: 25/11/2013 

ORIGEM: SUSAU DESTINO: GERAD/PROAD/REITORIA 

 

 

ASSUNTO: 

 

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO – I.V.P. 

ENTRETENIMENTO LTDA 
 

 

A UESC e a empresa I.V.P. ENTRETENIMENTO LTDA, firmaram em dezembro/2012 o 

contrato de nº 392/2012 que tem como objeto a prestação de serviço de locação de 

cadeira, locação de beca e organização e promoção de evento, com previsão de término 

em 06/12/2013. Este contrato é gerido pela Pró-Reitoria de Graduação para organização 

das cerimônias de colação de grau das turmas dos cursos de graduação da Universidade. 

Visando comprovar a vantajosidade da renovação do contrato foi realizada coleta 

de preço e ao analisar as duas cotações enviadas (comparativo abaixo), verificamos que 

as empresas pesquisadas apresentaram proposta com preço menor do que o atualmente 

contratado. Diante de tal situação, o gestor do contrato propôs à Contratada, em 

negociação, que reduzisse o valor pactuado com a Universidade, pela prestação do 

serviço. A mesma concordou em reduzir o preço (e-mail anexo), ficando este compatível 

com a média, tornando vantajosa a renovação, pois, além disso, a empresa atende de 

forma satisfatória às exigências da Universidade dentro dos prazos estabelecidos pela 

unidade gestora do contrato.        

EMPRESA VALOR TOTAL 

IVP ENTRETENIMENTO (CONTRATADA) R$ 169.600,00 

FORMANDUS EVENTOS E FORMATURAS R$ 140.400,00 

TERCEIRA VIA FORMATURA E EVENTOS  R$ 165,320,00 

VALOR MÉDIO R$ 158.440,00 

 

No que tange à documentação a empresa encontra-se regular com as obrigações 

fiscais, conforme demonstram as certidões em anexo e manifestação de interesse na 

renovação. 
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Face ao exposto solicitamos autorização para elaboração do termo aditivo n.º 01 de 

prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e com redução do valor total 

pactuado passando de R$ 169.600,00 para R$ 158.440,00, conforme solicitação da 

PROGRAD em acordo com a empresa contratada. Solicitamos ainda que a cópia do Termo 

Aditivo seja enviado para o e-mail susau@uesc.br. 

 

Após vosso parecer, gentileza encaminhar esse documento à PROJUR. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Priscila Silveira Sousa 

Técnico Universitário 

SUSAU - GERAD 
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