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CONTRATO N' 02.00012.00/2015

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE SERVIÇO N'
02.0012.00/2015, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA. TECNOLOGIA.
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES(MCTIC)
E DO CENTRO NACIONAL DE
MONITORAMENTO E ALERTAS DE
DESASTRES NATURAIS (CEMADEN) E A
EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS S.A.

AUNIÃO, por intermédio do MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA.
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MCTIC) e do CENTRO NACIONAL DE
MONnoRAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN),
com sede na Rodovia Presidente Dutra km 137,8, Estrada Doutor Aluno Bondesan. 500.
Distrito de Eugênio de Meio, CEP 12247-016, 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), Seção 02, página 01, do dia
05 de junho de 2015 eapostilada pela Portaria n' 5197/2016/SEl-MCTIC, de 14 de
novembro de 2016, publicada no Boletim de Serviço n' 21-A, de 14 de novembro de
2016 e no exercício 11Fgylqr da çompe]êpcjq quqbqfbi qebgad@ pejo: Pgrtg]]!ê !f 5::y] ,Je
14 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União n' 219, Seção 1, de 16 de
novembro de 2016 e pela Portaria n' 463, de 26 de junho de 2015, publicada no Diário
Oficial da União (DOU), Seção 01, de 29 de junho de
2015, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa PORTO SEGURO
COMIPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n'
61.198.164/0001-60, sediada na Avenida Rio Branco n' 1489, Campos Elíseos, São Paulo
- SP, CEP 01205-001, doravante designada CIONTRATADA, neste ato representada pelo
Senhora MARTA WOUTERS MONTOYA, portador da Carteira de Identidade n'
57.124.465-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n' 603.184.650-00 e pelo
Senhora, NEIDE OL]VE]RA SOUZA, portador da Carteira de Identidade n' 28.543390
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n' 205.408.568-51, tendo em vista o que
consta no Processo n' 01200.000306/2015-67 e em observância às disposições da Lei n'
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n' l0.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n'
2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n' 2, de 30 de abria.
de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o Segundo Termo Aditivo ao Contratos.
decorrente do Pregão Eletrânico S]W' n' 03/2015, mediante as cláusulas e condições ah (/seguir enunciadas.





1.1 A presente contratação Hlca prorrogada pelo período de 12 (doze) meses,
com início na data de 04 de novembro de 2017 e encerramento em 03 de novembro de
2018, podendo ser prorrogada consoante os termos do inciso 11, do art. 57, da Lei n'
8 .666/93 .

2. CLÁUSULA SEGUNDA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 As despesas com a execução do objeto contratual, no período de
prorrogação, estão estimadas em R$1 1.506,28 (onze mil quinhentos e seis reais e vinte e
oito centavos) , previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA 201 7:

UG / Gestão: 240224/00001

Fonte: 0 1 00

Programa de Trabalho: 1 9.571 .2040.20GB.0001

Elemento de Despesa: 33.90.39.69

Pl: 20GB0003-01

3. CLASULA TERCEIRA DA PUBI ,lr'ATÃn
' b/x x -/

3.1 A publicação do extrato do presente Termo Aditivo é condição
indispensável para a eflcáciaídevendo 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 .

4. CLÁUSULA QUARTA nA n ATTPTr Af AÍ)
' \'A X '-'

4.1 RatiHlcam as partes todas as demais cláusulas e condições do contrato ora
aditado no que não colidiram com as do presente instrumento.

Para Hlrmeza 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, Q13... de de 2017
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podendo -realizar defesas, .recursos e .i.mpugnações, aduar nos
rgspecti-vos processos ].icitatórios;, realizando credenciamentos
em nome ilhas OutorgahtQS, emissão de cartas pfópo.smas e
declarações, b'm. como .haíswer outros doc..«en toi" ''üe' se

erem necessários ao... bom e fiel desempenho dõs poderes
outol'gados . O PRESENTE ' MANDATO PODERÁ SER SUBSTABEiECIDOr ..-NO
TODO OU EH PÀRTEr.. DESDE QUn Cow RESERVA. Da tCUAIS PODERES, E
GERA VmIDAllE DE.\ 02 (DOIS) ANOS-'A' CONTAR' DESTA DATA. Os
Outorgados cêra constituídos,,. ficam. .:cientes de que, ao se
desligarem do Conglomerado.. Porto Seguro dQ qual fazem parte
não.. mais poderão exercer quaisquer - poderes constantes nesta.
Instrumento fi:éàndo sem efeito os ates; praticados . após éua
saída, sendo .inclusive. responsáveis ..por perdas e {danos
causados .pelo uso indevido dos poderes revogados. os dados dos
Outorgados foram fornecidos e.. conferidos pelos =epresêhtant6à
das 'Outorgantês , que por el.éé. .sq: responsabili.zam.---isentar.do
.êste !Fale'li.ão '-~..-aé qualquer. " équívoê.o di3vindo de suas
declaí'anões . !Assim .o disseram..; do .gue dou fé=Í:' me pediram e eu
lhes ].avrei....o 'premente instrmento, qué depois'. dé . lj.do" 'é
achado confoçne{.. aceitam, outorgam e. ass.:i.$am. Üu,'' (.a'd';', Bela.'
Yéda nanso= Cometi.,.; Escte+énte., ].avréi e cone.eri este ato é o
:privei.ro traslado.- Eu,(a.) Do=ival Olivêiz'a .da Silvo.
Substituto do Tabelião, a :subécreví.- (a.a) rosé RIVal.DO LEZaZ
na. g]Lvx //:" LÊNn ]ixtxúüo ) Da Lula. . /.A...,o substituto do Tabelião
Dorival Oli'+ei='a . da Salva.- {jegalmehte selado) .. - NADA bàais..'
Trasladado fLélmente; ;iia- baça metro.. - Eu, Do=iva]. Oliveira da
silvo, substituto dd Tlabelilão a sübs.coevo e assino,,\em púb:li.coe .raso
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REG. CIVIL. . . . .R$ :13 . 42
TRIO . JUSTIÇA. . R$ : 17 . 5a
MIN. PÚBLICO ; . . .R$ : 1.2 . 24
STÀ. CASA. . ... . .R$ : 2 ;.56
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