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A união, por intermédio do tr¿trusrÉRio DA ctÊNctA, TECNOLOGIA, iNovaçoEs E

-COMUNICAçÕES @CTIC) e clo CENTRO NACIoNAL DE MONIToRAMENTo Ð AI,ERTASDE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN), com sede na Rodovia Presidente Durra km 137,g,Estrada Doutor Altino Bondesan, 500, Distrito de Eugênio de Melo, CEp 12247-016, são José doscampos, SP' cEP: 12.247-016, inscrito no GNPJ sob o n" 01.263.gg6¡10026-r2,neste ato representadopelo seu Diretor, senhor OSVALDO LUTLLEAL DE MORAES, nacionalidade brasileira, inscrito noCPF/MF sob o n.'285.437.260-34, portador da Carteira de Identidade RG n.o 010.052.247-gs,expedida pela SSP/RS, designado pela Portaria n." 998, de 05 de junho de 2¡I;,publicada no Diáriooficial da União (DoU) em 05 de junho de 2015 e no exercício regular da competência que lhe foidelegada pela Portaria n" 5.141 , de 14 de novembro de 20l6,publicada no Diário oficial da união(DoU) em 16 de novembro de 2016, doravante denominada CONTRATANTE e aempresaNETJATPRovEDoRDEACESSoAINTERNETLTDA.nffiPJ/MF
sob o n" 10'250'433/0001-59, sediada_na Avenida Itapetinga,3T2 - potengi, CEp 59. 129-290, emNatal/RN, doravante designada CONTRATADA, n.rt. ato represe ntad,a pelo Sr. BRUN9 C6LTLEITE SILVA, Sócio/Diretor, portador da Carteirá de Identidade n. 1 .756.092,expedida pela SSp/RN,e cPF n" 053'462'774-57, tendo em vista o que consta no pro""r* 

"Jõiiò0.00123412016-56 
comfundamento jurídico no artigo 57, rr, da Lei ,rì 8.666, de 2l de junho de 1993, resolvem celebrar opresente Termo Aditivo de contrato, decorrente do Pregão n" 0912016. mediante as cláusulas econdições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

o presente Termo Aditivo tem por objeto proffogar o prazo de vigência do contrato ora aditando peloperíodo de 24de junho de 2019 a 23 dejunho ãeZOiO.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO
02.0006.00 /2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNÌÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INovACons E
COMUNICAÇÕES (MCTIC) E DO CENTRO
NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE
DESASTRES NATURAIS (CEMADEN) E A EMPRESA
NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET
LTDA - EPP.

pela

2. CLÁUSULA SEGUNDA. ANEXOS
Integram o presente instrumento, como se aqui transcritos fossem, os seguintes documentos:
a) Justificativa para a prorrogação do prazo de vigência do Contrato ora aditando, elaboradaComissão de Acompanhamento e Fiscalizaç ão (ou fiscal) da
348t2019/sEr-MCTTC (documento SEI no 4 192082)
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b) Correspondência da CONTRATADA (documenro SEI n' 4263572), datada de 0710512019, por
intermédio da qual a mesma manifesta seu interesse na pronogação do'prazo de vigência do Contrato
ora aditando por mais um período de 12 (doze) meses.

3. CLÁUSULA TERCEIRA . VALOR DO ADITIVO
Atribui-se ao presente Termo Aditivo o valor total anuaì de R$ IsJgg,g2 (quinze mil reais, setecentos
e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

4. CLÁUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS
Para atendimento às despesas decorrentes do presente Termo Aditivo, a CONTRATANTE reserva para
o corrente exercício (2019) recursos previstos na Funcional Programâtica: 19.57I.2040.20G8.0001 -
IulYt:,u de Despesa:339040 - Subitem 13, conforme Nota de-Empenho no 2019NEg00012 (sei no
3892623) e Declaração de Dotação Orçamentária no 59 (sei n" 4I92l0B). Os recursos para atendimento
às despesas que irão ocoffer em2020,no valor estimado de R$ 7.899,9é (sete mil, oitocentos e noventa
e nove reais e noventa e seis centavos), serão empenhados oportunamente, tão logo ocorra a liberação
do orçamento daquele exercício.

5. CLÁUSULA QUINTA. RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditando e de seus anteriores
Termos Aditivos que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente instrumento em2 (duas) vias de igualteor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo ináicadas.

São José dos Campos, 14 de junho de 201 9
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