
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO — MCTIC 
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS — CEMADEN 

Av. Dr. Altino Bondensan, 500 - Distrito de Eugênio de Melo, São José dos Campos — SP — CEP: 12.247-016 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02.0006.00/2013, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO — MCTIC E DO CENTRO NACIONAL DE 
MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS — CEMADEN E A 
EMPRESA ATIVA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA — ME. 

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E 
COMUNICAÇÕES (MCTIC) e do CENTRONACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS 
DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN), com sede na Rodovia Presidente Dutra km 137,8, 
Estrada Doutor Altino Bondesan, 500, Distrito de Eugênio de Melo, São José dos Campos, SP, CEP: 
12.247-016, inscrito no CNPJ sob o n° 01.263.896/0026-12, neste ato representado pelo seu Diretor, 
Senhor OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES, nacionalidade brasileira, inscrito no CPF/MF sob o 
n.° 285.437.260-34, portador da Carteira de Identidade RG n.°  010.052.247-85, expedida pela SSP/RS, 
designado pela Portaria n.° 998, de 05 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial da União (DOU) 
em 05 de junho de 2015 e no exercício regular da competência que lhe foi delegada pela Portaria n° 
5.141, de 14 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 16 de novembro de 
2016, doravante denominada CONTRATANTE,  e a empresa ATIVA SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.° 
06.241.040/0001-01, com Sede na Rua Quintino Bocaiúva, 302, bairro Centro, CEP 37540-000, telefone 
(35) 3471-4747, neste ato representada pelo EDSON JOSÉ RENNÓ RIBEIRO, CPF/MF n.° 
224.313.628-76, portador da Carteira de Identidade n.° 28.578.570-9, expedida pela SSP/SP, tendo em 
vista o que consta no Processo n° 01200.002528/2013-52, Pregão n° 008/2013, e em observância às 
disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 4, de 12 de novembro 
de 2010, resolvem celebrar o Quarto Termo Aditivo ao Contrato, decorrente da contratação por 
inexigibilidade com base no caput do art. 25 da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — DO ADITIVO 

1. O presente aditivo tem por objeto: 

1.1. Prorrogação da vigência do contrato por 12 (doze) meses. 

1.2. Decréscimo de 500 (quinhentos) chips de 10 MB e 58 (cinquenta e oito) chips de 100 MB, referente a 
25% de supressão; 

1.3. Decréscimo gradativo do quantitativo de chips conforme tabela abaixo: 

DATA (A PARTIfANTITATIVO A SER 
DE) 	 DESLIGADO 

10 MB 	100 MB 

QUANTITATIVO 
RESTANTE 

10 MB 	100 MB 

1947 	226 

OBSERVAÇÕES 

     

SUPRESSÃO DE 500 	58 chios já retirados 
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2,5% 

25/11/2017 780 93 	 1167 133 chips já retirados 

25/01/2018 92 875 
chips que serão 
retirados 

25/02/2018 92 583 
khips que serão 
etirados 

25/03/2018 

25/04/2018 

292 291 
chips que serão 
retirados 

291 O 
chips que serão 
retirados 

até 25/11/18 133 chips que serão 
etirados 

2. CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 

2.1. A cláusula Primeira passa a ter a seguinte redação: 

Os quantitativos serão os indicados na tabela supracitada com os valores de R$ 51,3103 para os chips 
de 100 MB e de R$ 21,6216 para os chips de 10 MB, sujeitos a reajuste em percentual a ser apurado. 

2.2 A Cláusula Segunda passa a ter a seguinte redação: 

A vigência do Contrato n° 02.0006.00/2013 passa a ser de 25/11/2017 até 24/11/2018. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — DO REAJUSTE 

3.1 Resguarda-se o direito da CONTRATADA em futuro reajuste do contrato, em relação ao período 
previsto, em percentual a ser apurado de acordo com o índice de Serviços de Telecomunicações — 
em decorrência de manifestação expressa da empresa, com fulcro no §8°, art. 65 da Lei n° 8.666/93, c/c 
a Cláusula Sexta do contrato, que somente será efetivado se houver solicitação formal da empresa e 
formalizado mediante apostila. 

4. CLÁUSULA QUARTA — DA PUBLICAÇÃO 

4.1 A publicação do extrato do presente Termo Aditivo é condição indispensável para a eficácia, 
devendo ser providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos moldes 
previstos no parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.888/93. 

5. CLÁUSULA QUINTA — DA RATIFICAÇÃO 

5.1 Ratificam as partes todas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado no que não 
colidirem com as do presente instrumento. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
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até 25/11/18 133 

2. CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 

2.1. A cláusula Primeira passa a ter a seguinte redação: 

Os quantitativos serão os indicados na tabela supracitada com os valores de R$ 51,3103 para os chips 
de 100 MB e de R$ 21,6216 para os chips de 10 MB, sujeitos a reajuste em percentual a ser apurado. 

2.2 A Cláusula Segunda passa a ter a seguinte redação: 

A vigência do Contrato n° 02.0006.00/2013 passa a ser de 25/11/2017 até 24/11/2018. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — DO REAJUSTE 

3.1 Resguarda-se o direito da CONTRATADA em futuro reajuste do contrato, em relação ao período 
previsto, em percentual a ser apurado de acordo com o índice de Serviços de Telecomunicações — IST, 
em decorrência de manifestação expressa da empresa, com fulcro no §8°, art. 65 da Lei n° 8.666/93, c/c 
a Cláusula Sexta do contrato, que somente será efetivado se houver solicitação formal da empresa e 
formalizado mediante apostila. 

4. CLÁUSULA QUARTA — DA PUBLICAÇÃO 

4.1 A publicação do extrato do presente Termo Aditivo é condição indispensável para a eficácia, 
devendo ser providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos moldes 
previstos no parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.888/93. 

5. CLÁUSULA QUINTA — DA RATIFICAÇÃO 

5.1 Ratificam as partes todas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado no que não 
colidirem com as do presente instrumento. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 



São José dos Campos, 23 de novembro de 2017. 

C 
OSVALDO 	LEAL DE •RAES 

Diretor 

C4" 
CONTRISTADA 

EDSON JOSÉ RENNÓ RIBEIRO 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

GLAYSE FERRE G  RRONI DA SILVA 

RG n° 34.949.489-7 

CPF n° 333.940.908-05 

ez 11/1./u  c-,----- 

A MURA 

RG n° 43.479.288-3 

CPF n° 346.641.208-00 

( 
.;XÁ 1A.Z. 

LÍVIA GONZ 
• 

GLAYSE FERRE 	RRONI DA SILVA 
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CPF n° 333.940.908-05 

LÍVIA GONZ 	

"r: e '3  z_ 
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RG n° 43.479.288-3 

CPF n° 346.641.208-00 
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São José dos Campos, 23 de novembro de 2017. 

C 
OSVALDO 	LEAL DE •RAES 

Diretor 

C4 I- 
CONTItIATADA 

EDSON JOSÉ RENNÓ RIBEIRO 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 


