
&
MiNisTÉRIo DA CiÊNCiA, TECNOLOGIA, nqovAçõES E COMUNICAÇÕES

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Ng 05/2018 QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC E A EMPRESA
BR MAIS COMUNICAÇÃO UDA.

CONTRATANTE

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MCTIC), neste
ato denominado simplesmente CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o ng 03.132.745/0001-00, com Sede na
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Brasília-DF, CEP: 70.067-900, neste ato representado pelo Coordenador-Geral de
Recursos Logísticos, Senhor DOMINGOS CARLOS PEREIRA REGO, nacionalidade brasileira, Carteira de Identidade ng
042.759.59-7, expedida pelo IFP/RJ, CPF 403.559.857-72, designado pela Portaria MCr n.9 462 de 30 de abril de 2014.
publicada no Diário Oficial da União(DOU) n.e 82, Seção 2, página 7, de 2 de maio de 2014, e no exercício regular da
competência que Ihe foi delegada pela Portaria MCT n.9 141 de 15 de setembro 2004, publicada no DOU n.9 180,
Seção 2, página 3, do dia 17 de setembro de 2004.

CONTRATADA

BR MAIS COMUNICAÇÃO LIDA, inscrita no CNPJ sob o n9 05.359.094/0001-03, com Sede no Setor Hoteleiro Norte
Quadra 02, Bloco F. Número 87. Salas 1511, 1512, 1513, 1514 e 1515, Edil'cio Execuüve OfHce Tower. Asa Norte.
Brasília-DF. CEP: 70.702-000, Telefone (61) 3306-2010, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
por seu Sócio-Diretor, Senhor EDSON ANTUNES CAMPOS, Carteira de Identidade n9 15.881.614-6, expedida pela
SSP/SP, CPF 103.809.668-59 RESOLVEM celebrar o Primeiro Termo Aditivo, contrato realizado na modalidade
concorrência, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIM EIRA - DO OBJ ETO

1.1 0 presente Termo Adíüvo tem por objeto prorrogar, por um período de 12 (doze) meses a partir de 19 de
Fevereiro de 2019, com término em 19 de Fevereiro de 2020, o prazo de vigência do contrato de prestação de
serviços ora aditado, conforme previsto no art. 57, incisa 11, da Lei n.g 8.666/93.

1.2 Fica estabelecido, a partir da assinatura deste Termo, a supressão consensual de R$ 8.466.828,23 (oito milhões,
quatrocentos e sessenta e seis mil oitocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), no valor global do contrato
ng 05/2018, o que corresponde ao percentual de 46,09847777729231%, passando de 18.366.828,23 (dezoito
milhões, trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), para R$ 9.900.000,00
Inove milhões novecentos mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTACÃQ QRCAMENTÁRIA

2.1 As despesas com a execução do objeto contratual, no período de prorrogação, são estimadas em R$ 9.900.000,00
Inove milhões novecentos mil reais), sendo R$ 9.075.000,00 (nove milhões setenta e cínca míl reais) que correrão à
conta do Orçamento da União no exercício 2019 e R$ 825.000,00(oitocentos e vinte e cinco míl reais) que correrão à
conta do Orçamento da União no exercício 2020.

2.2 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação.orçamentária própria.
orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

prevista no

Gestão/Unidade: 240101
Fonte:0178980000

Programa de Trabalho: 19122210620000001
Elementos de Despesas: 339035
Pl:20000004-02

Nota de Empenho: 2019NE800121

CLÁUSULA TERCEIRA = DA GARANTIA CONTRAI'UAL

3.1 A CONTRATADA deverá renovar e reforçar a garantia contratual no valor de R$ 495.000,00 (quatrocentos e
noventa e cinco mil reais), para manter a proporção de 5% (cinco por cento) do valor global contratado, nos termos



\.

da Cláusula Decima Segunda do Contrato

ct.ÁUSUL4 QLIARIA DA nATirlÇAÇ.BQ

4.1 Ficam ratificadas e inalteradas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original que por este Termo Aditivo
não foram alteradas e ou modificadas.

CLÁUSULA QIIINIA DA P!!B!:!ÇAÇÃg

5.1 A publicação do extrato do presente Termo Aditivo é condição indispensável para sua eficácia, devendo ser
providenciado até o 59 (quinto) día útil do mês subsequente ao de sua assinatura, nos moldes previstos no parágrafo
único do art. 61 da Lei n.g 8.666/93.

E assim, por estarem as partes de acordo e ajustadas e após lido e achado conforme, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, que, desde já,
consideram abonadas em juízo ou fora dele, obrigando-se.por si e seus sucessores a fazê-lo cumprir nos termos e
condições estipulados.

)u tara dele, obrigando-se.por si e seus sucessore
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