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TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº CT-EPE-006/2020 
 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, com sede na Esplanada dos Ministérios, 
Bloco “U”, sala 744, Brasília/ DF, CEP 70.065-900 e Escritório Central na Praça Pio X, nº 54, 
5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20091-040, inscrito no CNPJ sob o nº 
06.977.747/0002-61, neste ato representada pelas autoridades ao final identificadas e 
qualificadas, doravante designada CONTRATANTE; e BERKAN AUDITORES INDEPENTES 
S/S., sociedade simples inscrita no CNPJ sob o nº 21.449.300/0001-22, sediada na Rua 
Guarani, 63, Casa Garcia, Blumenau / SC, CEP 89021-110, 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 
 
1.1. O objeto deste Termo Aditivo nº 1 é a prorrogação do prazo de execução e vigência 
do contrato nº CT-EPE-006/2020 por um novo período de 12 (doze) meses, contados a partir 
de 10/04/2021, ressalvando o direito da CONTRATADA à repactuação de preços, conforme 
correspondência datada de 10/12/2020 em anexo. 
 
1.2. Em razão da prorrogação ora ajustada, os itens 5.1, 7.1 e 8.1 do contrato passarão a 
ter a seguinte redação: 
 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS 
 
5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços 
efetivamente realizados e aprovados pela CONTRATANTE, durante o ano de 
prestação de serviços, de acordo com os valores constantes da tabela abaixo:  
 
(...) 
 
5.4. O valor global do contrato é de R$ 64.840,00 (sessenta e quatro mil 
oitocentos e quarenta reais). 

 
............. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
7.1. O prazo de execução e vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados a partir de 09/04/2020 com término em 09/04/2022, sendo 
prorrogável na forma e limites estabelecidos no Regulamento de Licitações e 
Contratos da EPE – RLC/EPE.  
 

............. 
 
CLÁUSULA NONA – DO ORÇAMENTO 
 
8.1. A despesa com a contratação de que trata o presente Termo Aditivo 
correrá à conta de recursos específicos consignados no orçamento da União, 
estando classificada, neste caso, no PTRES 173511 e ND 339035, tendo sido 
emitida a Nota de Empenho nº 2021NE000087, no valor de R$ 2.701,67 (dois 
mil, setecentos e um reais e sessenta e sete centavos), datada de 
16/03/2021. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
 
2.1. Em razão da alteração do endereço do escritório central da EPE, o item 8.3.1 do 
Contrato nº CT-EPE-006/2020 passará a ter a seguinte redação. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E 
PAGAMENTO 

 
8.3.1. (...): 

 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE   –   Protocolo Geral 

Praça Pio X, nº 54, 5º. Andar 
Rio de Janeiro, RJ – CEP 20.091-040 

Telefone: (21) 3512-3281 
CNPJ: 06.977.747/0002-61 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
3.1. A CONTRATADA deverá promover a atualização da garantia contratual, consoante a 
prorrogação de prazo de vigência ajustada por meio deste presente Aditivo, nos termos da 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA do Contrato. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 
4.1. 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 2021. 
 
 
 
 
_____________________________________________                
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE 

 
 
______________________________________________ 
BERKAN AUDITORES INDEPENTES S/S 
 
 
Testemunhas:  
 
 
________________________________                    ________________________________ 
Nome:                                                                         Nome: 
CPF:                                                                           CPF: 
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