
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'
02.0008.00/2016 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNO1,0GIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MCTIC)
E DO CENTRO NACIONAL DE MONITOliAMENTO E
ALERTAS DE DESASTRES NATUjiAIS (CEMADEN) E A
EMPRESA WEBFOCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

A UNIÃO, por intermédio do CENTRO NACIONAL DE MON]TORAMENTO E ALERTAS DE
DESASTRES NATURAIS - CEMADEN, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações - MCTTC, neste ato denominada simplesmente CQD.!.!!A].ÂB.!E, inscrita no CNPJ sob o n'
O1.263.896/0026-12, com sede na Estrada Doutor Aluno Bondesan, n' 500, CEP 12247-060 - Bairro
Distrito de Eugênio de Meio, São José dos Campos - SP, neste ato representada pelo Diretor Senhor
OSVALDO LUIZ LEAL DE IWORAES, nacionalidade brasileiro, 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 regu]ar da competência que ]he foi delegada pela Portaria n' 5.141, de 14 de
novembro de 2016, publicada no Diário OHlcial da União (DOU) em 16 de novembro de 2016 e a empresa
WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 63.229.553/0001 -30.
sediada na Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Sido Empresarial, Sala 712, CEP: 41820-022, em
Salvador/BA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. CARLOS
ALBERTO DE SOUZA, Diretor, portador da Carteira de Identidade n' M4124887, expedida pela
SSL/MG, e CPF n' 082.019.368-25, tendo em vista o que consta no Processo n' 01200.001234/2016-56
com fundamento jurídico no artigo 57, 11, da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o
Segundo Terno Aditivo ao contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEljiA - DO ADITIVO

1. 0 presente aditivo tem por objeto:

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

1 .2. Supressão acima de 25%, por acordo entre as partes, em decorrência de diminuição quantitativa de seu
objeto de contratação, conforme vislumbrado abaixo:
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CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETO E DA VIGÊNCIA

2.1. A cláusula Primeira, item 1 .3 0bjeto da Contratação, passa a ter a seguinte redação, já com a aplicação
do reajuste IGP-M conforme Cláusula Sexta do contrato:



Item Serviço Local de Execução Quant. Horário/Período
Valores Reajustados

(R$)
Mensal l Anual
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1.418,09 ! 17.017,08

2.2. A presente contratação ülca pronogada pelo período de 12 (doze) meses, com início na data de 18 de
junho de 2018 e encerramento em 17 de junho de 2019, podendo ser prorrogada consoante os termos do
inciso 11, do art. 57, da Lei n' 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEljiA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3. As despesas com a execução do objeto contratual, no período de prorrogação, estão estimadas em R$
17.0]7,08 (dezassete mil, dezassete reais e oito centavos), prevista no Orçamento 2018, Funcional
Programática -- 1 9.571 .2040.20GB.0001 , Natureza de Despesa -- 33.90.39.58.

rl .A l Jqi JÍ .A nT J A nTA DA prJBI ,lr'Aí"'Ãn

4. 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.

CLÁUSULA QUINTA DA RATIFICAÇÃO

5. RatiHican] as partes todas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado no que não colidiram
com as do presente instrumento.

São José dos Campos, .+9. de de 2018

CONTRATANTE



CONTRATADA

TESTEMUNHAS

RG d 34.949.489-7
CPF n' 333.940.908-05

LUIZ ANTÕNIO GARGIÕ
RG n' 12.275.678

CPF n' 019.702.338-00


