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TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº CT-EPE-025/2020 
 
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, 
Edifício Marques dos Reis,  pavimentos 2° ao 7º – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.091-040 
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 TI ENGENHARIA 
COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede 
na rua Dinorah Pereira Combat, 95 sala 201 - CEP: 25010-230 Centro - Duque de Caxias – RJ, 
inscrita no CNPJ sob o nº 14.683.228/0001-38, 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 o acréscimo de valores de alguns itens da Planilha de 
Custos dos Serviços ( Apenso 2 do CT-EPE-025/2020), bem como o incremento de outros itens 
não previstos na mesma, refletindo em um aumento total do valor inicialmente atualizado do 
contrato em 3,32%, de acordo com o art. do art. 87 do RLC/EPE c/c o art. 81, VI, §1° da Lei 
13.303/2016, conforme Relatório Demonstrativo da CONTRATADA, bem como Correspondência 
Eletrônica, contendo  Parecer do responsável técnico contratado para a fiscalização dos  serviços 
de engenharia contratados. Os referidos documentos, datados, respectivamente, de 05/11/2020 
e 13/11/2020, estão anexos ao presente aditivo contratual, detalhando o seguinte: 
 
1) Em seu Relatório, a CONTRATADA lista acréscimo da quantidade de itens constantes da 
Planilha de Custos, além do incremento de materiais e serviços extras não previstos no escopo 
dos serviços de engenharia para execução dos projetos de infraestrutura de redes de 
telecomunicação e elétrica e demais adequações, com as devidas justificativas e os respectivos 
demonstrativos abaixo: 
a) Adequações de entrada de energia – “Os módulos CSMD existentes não comportam a 
nova carga necessária, com isso verificou-se a necessidade de instalar uma nova CSMD, 
montagem de uma nova infraestrutura e demais serviços necessários para o correto 
funcionamento do sistema com segurança adequada e enquadradas nas Normas Técnicas 
vigentes. ” 
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b) Ligações elétricas provisórias - “Para que houvesse a possibilidade de colocar em 
operação o datacenter ainda no decurso da obra, verificou-se a necessidade de fazer uma 
ligação provisória. ” 



 

CT-EPE-025/2020 - ADT 02     Pág. 3 de 9 
 

 

 
 

c) Readequação do Datacenter - “No momento da mudança do datacenter verificou-se a 
necessidade de alteração dos painéis que haviam sido projetados, assim como a 
readequação das instalações elétricas para que o datacenter entrasse em operação no novo 
endereço, com isso tivemos que remover três painéis, leva-los a fábrica para que a empresa 
readequasse as necessidades verificadas, com isso apresentamos os custos abaixo com 
materiais e mão de obra que geraram custos extras de equipe e com repasse dos custos da 
empresa de painéis. “ 
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d) Acréscimo de Persianas (cortinas rolô) – “Verificou-se ainda a necessidade de 
instalação de persianas maior que prevista em projeto, isso se deu por conta de uma diferença 
entre o real e a escala em planta pelo que pudemos observar. “ 

 

 
 

e) Interligação horizontal dos pavimentos (espelhamento) com o Datacenter - “Para 
interligação do cabeamento dentro da sala do datacenter com o rack de cabeamento 
horizontal, foi necessário a instalação de espelhamento que não estava previsto no projeto 
inicial. “ 
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f) Remoção e reinstalação do piso vinílico - “Quando iniciados os serviços, notou-se a 
necessidade de abertura do piso elevado em quantidade maior que prevista inicialmente, 
havendo muitas interferências e irregularidades no sob o piso que eram desconhecidas antes 
do início das atividades, por tanto houve a necessidade de retirada de 100% do piso vinilico 
existente e não apenas as parte dos corredores e locais pontuais como previsto anteriormente, 
essa retirada total tornou-se necessária inclusive para não comprometer a qualidade dos 
serviços, já que as diversas interferências existentes sob o piso poderiam causar danos aos 
cabos elétricos e de rede causando assim problemas que seriam conhecidos apenas no futuro 
quando as instalações estivessem operacionais, além da segurança dos usuários. Essa 
atividade gerou um impacto financeiro imprevisto na execução. “ 
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2) Em seu Parecer, o responsável técnico contratado para a fiscalização dos serviços da 
CONTRATADA faz o seguinte relato, em relação a cada um dos itens pleiteados pela mesma: 
a) Adequações de entrada de energia - “O projeto já sinalizava a instalação do aumento de 
carga, e a visita ao local foi realizada antes da Licitação.  Portanto só concordamos com os 
itens 1.1 cabo de 185 mm², 1.2 disjuntor de 300 A, pois estes dependiam de consulta à Light 
e o item 1.4 concordo que houve dificuldade para descer a tubulação até o térreo/PC. ” 

b) Ligações elétricas provisórias -  “Nada a opor. ” 

c) Readequação do Datacenter - “Nada a opor. ” 

d) Acréscimo de Persianas (cortinas rolô) -  “O quantitativo das persianas foi realizado 
baseado nas Plantas e Cortes enviadas pelo Condomínio. De acordo com o Corte 02, anexo, 
a altura das janelas é de 1,56m. Mas na realidade, esta altura no local é de 1,67m. Esta 
diferença multiplicada pelas larguras e pelos 6 pavimentos ocasionou a diferença pleiteada 
pela Construtora. ” 

e) Interligação horizontal dos pavimentos (espelhamento) com o Datacenter - “Nada a 
opor. ” 

f) Remoção e reinstalação do piso vinílico - “A retirada do piso vinílico, diferentemente da 
análise anterior, foi uma opção da construtora. A visita na obra foi feita antes da licitação. Não 
a consideramos pertinente. Creio que poderíamos considerar um percentual de 30% devido a 
necessidade do nivelamento do piso nivelado. ” 

3) Com base no pleito da CONTRATADA e nos pareceres da fiscalização, e acatando-se, em 
parte, os pedidos da mesma, importa o presente aditamento no valor global de R$ 73.465,57 
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(setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), 
incluindo BDI, com os seguintes acréscimos: 
a) Adequações de entrada de energia, no valor de R$ 32.475,38 (trinta e dois mil, 
quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos); 
b) Ligações elétricas provisórias, no valor de R$ 5.843,07 (cinco mil oitocentos e 
quarenta e três reais e sete centavos); 
c) Readequação do Datacenter, no valor de R$ 13.431,57 (treze mil, quatrocentos e trinta 
e um reais e cinquenta e sete centavos); 
d) Acréscimo de Persianas (cortinas rolô), no valor de R$ 11.851,81 (onze mil, oitocentos 
e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos); 
e) Interligação horizontal dos pavimentos (espelhamento) com o Datacenter, no valor de 
R$ 9.863,74 (nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos);  
f) Remoção e reinstalação do piso vinílico - Rejeição total do item por não se basear em 
qualquer métrica aferível. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
 
Em razão das alterações ora ajustadas, ficam modificados os itens 6.1 e 8.1 das CLÁUSULAS 
SEXTA e OITAVA do Contrato, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

“CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS  
 
6.1. Pelos serviços objeto deste Termo Aditivo 02, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor total global de R$ 2.283.465,57 (dois milhões, duzentos e oitenta 
e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). ” 

“CLÁUSULA OITAVA – DO ORÇAMENTO 
 
8.1. A despesa com o acréscimo de valor do Contrato ocorrerá à conta de recursos 
específicos consignados no orçamento da União, estando classificada, neste caso, no 
PTRES 173511 e ND 449051, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 
2020NE001033, no valor de R$ 73.465,57 (setenta e três mil, quatrocentos e sessenta 
e cinco reais e cinquenta e sete centavos), datada de 18/12/2020. ” 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
 
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 
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________________________________________________ 
TI ENGENHARIA COM. E SERV. DE INFORMATICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 
Testemunhas:  
 
________________________________                    ________________________________ 
Nome:                                                                         Nome: 
CPF:                                                                           CPF: 

SAMUEL BATISTA ALVES 
BRASIL:09102407795

Assinado de forma digital por SAMUEL BATISTA ALVES BRASIL:09102407795 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=11882165000150, 
ou=Certificado PF A1, cn=SAMUEL BATISTA ALVES BRASIL:09102407795 
Dados: 2020.12.21 11:11:31 -03'00'
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