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CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER
Rodovia Dom Pedro I (SP - 65) Km 143,6, . Zona Cívico-Administrativa,
CEP 13069-901, Campinas - SP - http://www.cti.gov.br

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO MCTI/CTI Nº 322/201

TERMO
ADITIVO AO
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Nº 322/2019,
CELEBRADO
ENTRE
O
CENTRO DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO
RENATO
ARCHER-CTI E
A EMPRESA
AG4
SERVIÇOS
EMPRESARIAIS
EIRELLI.
A União, representada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, por intermédio do
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER, unidade de pesquisas de sua estrutura
regimental, inscrito no CNPJ n° 04.822.500/0001-60, estabelecido na Rodovia Dom Pedro I, denominado
CTI, neste ato representado por seu Diretor, JORGE VICENTE LOPES DA SILVA, nomeado pela Portaria nº
1.312, de 10 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 11/12/2018, portador do CPF
nº 738.538.017-49 e da Carteira de Identidade nº 62.217.306-6 (SSP/SP), e em conformidade com as
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 407, de 29/06/2006, publicada em 30/06/2006,
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado a AG4 SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI, inscrita
no CNPJ nº 03.171.959/0001-88, sediada na Rua Pedro Lopes, nº 13, Jardim Golden Park Residence II,
Sorocaba/SP - CEP 18072-764, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra.
AGLLAYA ALLANA DE OLIVEIRA, portadora do CPF nº 419.841.348-76 e da Carteira de Identidade nº
39.539.602-5 (SSP/SP), tendo em vista o que consta no Processo nº 01241.000823/2019-83, decorrente
do Pregão nº 09/2019, e em observância às disposições da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o
presente Termo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9143986&infra_sist…

1/3

20/10/2021 12:00

SEI/MCTI - 8289559 - Anexo

1.1 É objeto deste Termo Aditivo prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, a partir de
04/11/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA
3.1. A contratada se obriga a renovar a garantia contratual, em consonância com a Cláusula Sétima do
Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
Contratante, contado da assinatura deste Termo Aditivo, podendo optar por caução em dinheiro ou
títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme regras constantes do Termo de
Referência.
CLÁUSULA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES
4.1. Alterar a Cláusula Décima Segunda do Contrato que passará a ter a seguinte redação:
4.1.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
4.1.2 É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº
53, de 8 de Julho de 2020.
4.1.3 A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação
da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se
encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos
do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
4.1.4 A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada)
pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à
Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento
direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Gestão/Unidade: 240129/00001
Fonte: 0100000000
Programa de Trabalho: 19 122 0032 2000 0001
Elemento de Despesa: 339037.01
PI 2000000M-03
CLÁUSULA QUINTA - OUTRAS DISPOSIÇÕES
6.1. A contratada ressalva o seu direito a repactuação conforme disposto na Cláusula Sexta do Contrato.
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato não alteradas por este instrumento.
E, por estarem justos e acertados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
que assinado pelos representantes mencionados no preâmbulo, estará apto a regular o presente
relacionamento, na melhor forma do direito.
Campinas, 22 de outubro de 2021.
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JORGE VICENTE LOPES DA SILVA
Diretor do CTI

AGLLAYA ALLANA DE OLIVEIRA
Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por Jorge Vicente Lopes da Silva, Diretor do Centro de
Tecnologia da Informação Renato Archer, em 20/10/2021, às 10:33 (horário oficial de Brasília), com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 8289559 e o código CRC 517CC802.
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