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TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº CT-EPE-015/2019 
 
 
 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, com Sede na Esplanada dos Ministérios – 
Bloco “U”, sala 744, Brasília/ DF, CEP 70.065-900 e com Escritório Central na Praça Pio X, nº 
54, Edifício Marques dos Reis,  pavimentos 2° ao 7º – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 
20.040-020, inscrita no CNPJ sob o nº 06.977.747/0002-61, neste ato representada pelas 
autoridades ao final identificadas e qualificadas, doravante designada CONTRATANTE; e 
INDUSTEC – COMERCIAL E SERVIÇOS GERAIS LTDA ME. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
10.213.136/0001-33, com sede na Rua Hostílio de Souza nº 161, Itapuca -  Resende, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 27524-040, doravante designada CONTRATADA, representada pelo(s) 
signatário(s) ao final identificado(s), têm entre si ajustado o presente Termo Aditivo, mediante 
às seguintes cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 
O Objeto deste Termo Aditivo nº 02 é a contratação de secretariado executivo, com vistas a 
formalizar a alteração do regime de prestação dos serviços, do modo presencial para 
teletrabalho, a partir de 22 de março de 2020, sem acréscimo de valor contratual e conforme 
correspondência de concordância da CONTRATADA, datada de 29/09/2020, em anexo. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
 
O Aditamento ora proposto será firmado, excepcionalmente, em data posterior à alteração do 
regime de trabalho contratado. Tal se deve ao fato de que a CONTRATANTE buscou, 
primeiramente, proteger a saúde e a vida de seus empregados efetivos e da mão de obra 
terceirizada diante do grave risco à saúde e à vida causado pela pandemia da Covid-19, 
havendo adotado as providências urgentes, para, somente após, formalizá-las.  

Além da CONTRATANTE estar em processo e mudança de seu Escritório Central, o que, por 
si só já demanda um grande volume de trabalho e a realização de contratações associadas, 
todos os mais de 300 empregados da CONTRATANTE foram colocados em regime de 
trabalho home office. Nesse contexto, foi necessário um prazo até que todos estivessem 
adaptados à essa nova forma de trabalhar, não havendo possibilidade técnica, logística, nem 
de recursos humanos para o Aditamento, a tempo e modo, de todos os Contratos, incluindo o 
CT.EPE.015/2019, sem prejuízo de outras atividades prioritárias. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
 
A formalização do aditamento posteriormente à alteração do contrato, no contexto da Covid-
19, encontra amparo nas recomendações do Ministério da Economia (PORTAL DE 
COMPRAS GOVERNAMENTAIS: “RECOMENDAÇÕES COVID-19 - CONTRATOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS”) e observou os exemplos do PARECER N. 
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00106/2020/DAJI/SGCS/AGU (20/3/2020) e da PORTARIA N° 847, DE 1º DE ABRIL DE 
2020.  

 

CLÁUSULA QUARTA: 
 
Em razão das alterações ora ajustadas, ficam modificados os itens 4.1 e 4.2 da CLAUSULA 
QUARTA e o subitem 6.3.1. da CLAUSULA SEXTA do Contrato, que passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

  
“CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
4.1. O prazo de execução e vigência do Contrato será contado a partir de 22/03/2020 
até 01/09/2021, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos na forma e limites 
estabelecidos no Regulamento de Licitações e Contratos da EPE – RLC/EPE. 
 
4.2. Caso ocorra durante o período de vigência do presente Aditamento a alteração do 
regime de teletrabalho para o presencial, um novo aditivo contratual deverá ser 
registrado. ” 
 
“CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 
  
6.3.1. A CONTRATADA emitirá o documento de cobrança e o apresentará à 
CONTRATANTE, no órgão abaixo identificado: 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE   –   Protocolo Geral 
Praça Pio X, nº 54, 5º. Andar 

Rio de Janeiro, RJ – CEP 20040-020 
Telefone: (21) 3512-3281 

CNPJ: 06.977.747/0002-61 
  

CLÁUSULA QUARTA: 
 
Permanecem em vigor os demais itens e condições do Contrato que não conflitem com o 
presente Termo Aditivo. 
 
E, por justas e certas, assinam este instrumento em duas vias de igual teor e para os mesmos 
fins. 
 
Rio de Janeiro,         de                          de 2020. 
 

 
_____________________________________________                

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE 
 
 

________________________________________________ 
INDUSTEC – COMERCIAL E SERVIÇOS GERAIS LTDA ME 

Testemunhas:  
 
________________________________                    ________________________________ 
Nome:                                                                         Nome: 
CPF:                                                                           CPF: 
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