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TERMO ADITIVO

Processo nº 01420.014282/2015-39

Unidade Gestora: 344041

  CONTRATO Nº 11/2016

TERCEIRO  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº  11/2016  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A
FUNDAÇÃO  CULTURAL  PALMARES  E  A
EMPRESA  TELEMAR  NORTE  E  LESTE  S/A,  EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

A  FUNDAÇÃO  CULTURAL  PALMARES-  FCP,  fundação  pública,  ins tuída  por  autorização  da  Lei  n°  7.668,  de
22/08/1988, publicada no DOU de 23/08/1988, vinculada ao Ministério da Cidadania, por meio do Decreto n°
9.660, de 01/01/2019, publicado no DOU de 1º/01/2019, Seção 1, Especial, página 13 a 15, inscrita no CNPJ sob o
nº  32.901.688/0001-77,  com  sede  no  Setor  Comercial  Sul,  Quadra  02,  Bloco  “C”,  n°  256  -  Edi cio  Toufic  -
Brasília/DF, CEP: 70302-918, neste ato, representada pelo seu Presidente,  o Sr. Vanderlei  Lourenço Francisco,
portador da Carteira  de  Iden dade n°  90.560,  expedida pela  OAB/MG e CPF n°  761.803.016-20,  no uso das
atribuições  que lhe confere o Decreto de 29/03/2019,  publicado no DOU de 1º/04/2019,  Seção 2,  página 1,
doravante  denominada  CONTRATANTE,  e  de  outro  lado  à  empresa  TELEMAR  NORTE  LESTE  S/A,  EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ nº 33.000.118/0001-79, com sede na Rua do Lavradio, 71, 2º andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20230-070, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
Carlos Alberto da Costa Barbosa, brasileiro, casado, Gerente de Vendas, portador da CI nº 3041967 SESPDS/DF e
CPF nº 208.353.021-72, e pelo Sr. Davi de Oliveira Bertucci, Brasileiro, Solteiro, Execu vo de Negócios, portador
da CI  nº 1614662 SSP/DF e CPF nº 872.857.111-87, resolvem, nos termos das disposições con das na Lei  nº
8.666/1993,  Instrução  Norma va  SEGES/MP  nº  05,  de  25/05/2017,  e  demais  normas  que  regem a  espécie,
celebrar o presente Termo Adi vo, examinado pela Procuradoria Federal junto a Fundação Cultural Palmares, em
cumprimento ao que determina o parágrafo único, art. 38 da Lei nº 8.666/1993, às quais desde já se sujeitam a
cumprir mediante as Cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Adi vo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sé ma - Da
Vigência, conceder reajuste estabelecido na Cláusula Onze - Do Valor e do Reajuste, bem como alterar as Cláusulas
Dez – Da Despesa e Cláusula Dezessete - Da Dotação Orçamentária.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Ficam alteradas as Cláusulas Sé ma, Dez, Onze e Dezessete, que passam a vigorar com as seguintes redações:

“CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 04 de outubro
de 2019 a 03 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado, observando o limite previsto no inciso II, art. 57 da Lei
n° 8.666/1993.
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CLÁUSULA DEZ - DA DESPESA

O valor anual es mado deste Contrato é de R$ 53.293,20 (cinquenta e três mil, duzentos e noventa três reais e
vinte centavos), conforme especificado nas planilhas abaixo:

Item 01 – Valor anual es mado de R$ 6.097,82 (seis mil, noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) para o
Serviço  de  Telefonia  Fixa  Comutada  na  Modalidade  Local  –  Linhas  Diretas  para  a  Representação  Regional
localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ:

Subitem 1.1 - Valor anual es mado de R$ 131,52 (cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), custo fixo,
cobrado uma única vez, para habilitação das linhas diretas;

Subitem 1.2 - Valor anual es mado de R$ 2.102,45 (dois mil, cento e dois reais e quarenta e cinco centavos), custo
fixo mensal, para assinatura básica das linhas diretas;

Subitem 1.3 - Valor anual es mado de R$ 3.863,85 (três mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco
centavos), custo variável, para tráfego das linhas diretas fixo para fixo e de fixo para móvel.

Item 02 -  Valor  anual  es mado de  R$  5.579,31 (cinco  mil,  quinhentos  e  setenta  e  nove  reais  e  trinta  e  um
centavos), valores com imposto, para Serviço de Telefonia Fixa Comutada na Modalidade Longa Distância Nacional
para atender as Chamadas Originadas nas Linhas Diretas Não Residenciais da Representação Regional do Rio de
Janeiro/RJ.

Item 03  -  Valor anual es mado de R$ 1.133,24 (um mil, cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos),
instalação de Banda Larga ADSL na Representação Regional do Rio de Janeiro/RJ.

Item 04  -  Valor anual es mado de R$ 5.932,51 (cinco mil,  novecentos e trinta e dois reais e  cinquenta e um
centavos),  para  o  Serviço  de  Telefonia  Fixa  Comutada  Local  -  Linhas  Diretas,  valores  com  imposto,  para  a
Representação Regional localizada na cidade de Maceió/AL:

Subitem 4.1 - Valor anual es mado de R$ 133,55 (cento e trinta e três reais cinquenta e cinco centavos), custo fixo,
cobrado uma única vez, para habilitação das linhas diretas;

Subitem 4.2 - Valor anual es mado de R$ 2.006,26 (dois mil e seis reais e vinte e seis centavos), custo mensal fixo,
para assinatura das linhas diretas;

Subitem 4.3 - Valor anual es mado de R$ 3.792,69 (três mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove
centavos), custo variável, para o tráfego das linhas diretas.

Item 05 - Valor anual es mado de R$ 6.075,52 (seis mil e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), valores
com impostos, para o Serviço de Telefonia Fixa Comutada na modalidade Longa Distância Nacional para atender
as chamadas originadas nas Linhas /diretas Não Residenciais, para a Representação Regional localizada na cidade
de Maceió/AL:

Item 06 - Valor anual es mado de R$ 1.133,24 (um mil, cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), para a
instalação de Banda Larga - ADSL, para a Representação Regional localizada na cidade de Maceió/AL:

Item 07  -  Valor anual  es mado de R$ 7.741,24 (sete mil,  setecentos e  quarenta e um reais  e vinte e quatro
centavos),  valores  com  impostos,  para  o  Serviço  de  Telefonia  Fixa  Comutada  Local  -  Linhas  Diretas,  para  a
Representação Regional localizada na cidade de Salvador/BA:

Subitem 7.1 - Valor anual es mado de R$ 64,16 (sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), custo fixo, cobrado
uma única vez, para habilitação das linhas diretas;

Subitem 7.2  -  Valor anual es mado de R$ 2.015,93 (dois  mil  e quinze reais  e noventa e três centavos),  custo
mensal fixo, para assinatura das linhas diretas;

Subitem 7.3 - Valor anual es mado de R$ 5.661,14 (cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e catorze centavos),
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custo variável, para o tráfego das linhas diretas.

Item 08 - Valor anual es mado de R$ 5.934,30 (cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos),
valores com impostos, para o Serviço de Telefonia Fixa Comutada na modalidade Longa Distância Nacional para
atender as chamadas originadas nas Linhas /diretas Não Residenciais, para a Representação Regional localizada
na cidade de Salvador/BA.

Item 09  -  Valor anual  es mado de R1.133,24 (um mil,  cento e trinta e três reais  e  vinte e quatro centavos),
instalação de Banda Larga ADSL, para a Representação Regional localizada na cidade de Salvador/BA.

Item 10  -  Valor anual es mado de R$ 5.603,94 (cinco mil  seiscentos e três reais  noventa e quatro centavos),
valores com impostos, para o Serviço de Telefonia Fixa Comutada Local - Linhas Diretas, para a Representação
Regional localizada na cidade de São Luís/MA;

Subitem 10.1 - Valor anual es mado de R$ 128,85 (cento e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), custo fixo,
cobrado uma única vez, para habilitação das linhas diretas;

Subitem 10.2  -  Valor anual es mado de R$ 1.839,32 (um mil,  oitocentos e trinta e nove reais  e trinta e dois
centavos), custo fixo mensal, para assinatura das linhas diretas;

Subitem 10.3 - Valor anual es mado de R$ 3.635,77 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e sete
centavos), custo variável, para o tráfego das linhas diretas.

Item 11 - Valor anual es mado de R$ 5.795,60 (cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos),
valores com impostos, para o Serviço de Telefonia Fixa Comutada na modalidade Longa Distância Nacional para
atender as chamadas originadas nas Linhas /diretas Não Residenciais, para a Representação Regional localizada
na cidade de São Luís/MA.

Item 12 - Valor anual es mado de R$ 1.133,24 (um mil, cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), para a
instalação de Banda Larga - ADSL, na Representação Regional localizada na cidade de São Luís/MA.

CLÁUSULA ONZE - DO VALOR E DO REAJUSTE

Pelos serviços executados, a CONTRATANTE  pagará o valor total es mado de 53.293,20 (cinquenta e três mil,
duzentos e noventa três reais e vinte centavos) para o período de 12 (doze) meses, estando neles incluídas todas
as despesas necessárias à sua perfeita execução.

CLÁUSULA DEZESSETE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas  oriundas  do presente  Termo Adi vo  correrão à conta  dos recursos  orçamentários  consignados à
CONTRATANTE, no Orçamento da União, para o exercício de 2019, alocados no PTRES 159886, Fonte de Recurso
0100, Natureza da Despesa 339039.

Parágrafo  único.  A  despesa  para  o  exercício  de  2020  será  alocada  à  dotação  orçamentária  prevista  para
atendimento dessa finalidade, consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária da União.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Instrumento decorre de autorização do Presidente da Fundação Cultural Palmares e encontra amparo
legal no inciso II do art. 57 e no art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993, nos arts. 53 e 61, e nos itens 1 e 3 do Anexo
IX da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de 26/05/2017.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
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A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Termo Adi vo no Diário Oficial da União, de acordo
com o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993, correndo a despesa às suas expensas.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam  ra ficadas  e  inalteradas  as  demais  Cláusulas  e  condições  do  Contrato  ora  aditado,  naquilo  que  não
conflitarem com o presente Instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Jus ça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo Adi vo.

E, por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente Termo Adi vo, para um só efeito, depois de lido e
achado conforme, vai assinado pelas partes.

(assinatura eletrônica)
Vanderlei Lourenço
Pela CONTRATANTE

(assinatura eletrônica)
Carlos Alberto da Costa Barbosa

Pela CONTRATADA

(assinatura eletrônica)
Davi de Oliveira Bertucci

Pela CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por Davi de Oliveira Bertucci, Usuário Externo, em 23/09/2019, às
10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto da Costa Barbosa, Usuário Externo, em 23/09/2019,
às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vanderlei Lourenço Francisco, Presidente, em 25/09/2019, às
12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.palmares.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0087252 e o código CRC 1E38E31D.

Referência: Processo nº 01420.014282/2015-39 SEI nº 0087252
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