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TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº CT-EPE-026/2020 
 

 
A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, com Sede na Esplanada dos Ministérios 
Bloco "U" Sala 744 – CEP 70.065-900, Brasília, DF e 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 denominada CONTRATANTE, e AC 
ARQUITETURA E CONSULTORIA, com sede à Av. Presidente Wilson 165, sala 814 - Centro 

/ Rio de Janeiro / RJ - CEP 20030-020, inscrita no CNPJ sob o nº 02.939.151/0001-35, 
doravante designada CONTRATADA, , neste ato representada pelo dirigente ao final 
identificado e qualificado, têm entre si ajustado o presente Termo Aditivo, fazendo-o pelas 
cláusulas seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 
O Objeto deste Termo Aditivo nº 01 é a prorrogação do prazo de execução por um novo 
período de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 31/10/2020 até 29/12/2020, sem acréscimo 
de valor contratual, e a alteração dos itens de pagamento da CLÁUSULA SÉTIMA do 
Contrato em face da ampliação do prazo de execução, conforme mensagem de concordância 
da CONTRATADA, datada de 26/10/2020, em anexo. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
 
Em razão das alterações ora ajustadas, ficam modificados os itens 5.1 e 7.1. e 7.3. das 
Cláusulas QUINTA e SÉTIMA do Contrato, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
“CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
5.1.  O prazo de execução será de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 31/10/2020 
até 29/12/2020. ” 
 
“CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 
7.1. A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal discriminada e a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA os valores previstos na proposta de preços em 03 (parcelas) 
parcelas, da seguinte forma:  

• 1ª parcela: 50% do valor (R$ 23.720,00) após o primeiro mês de prestação dos 
serviços;  

• 2ª parcela: 25% do valor (R$ 11.860,00) após o segundo mês de prestação dos 
serviços; e 

• 3ª parcela: 25% do valor (R$ 11.860,00) após a entrega da obra pela empresa 
prestadora dos serviços sob fiscalização da CONTRATADA. 
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7.2. (....) 
 
7.3. O pagamento de cada parcela se dará no prazo de até 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data de entrada da nota fiscal e dos documentos supramencionados no 
Protocolo Central da CONTRATANTE, condicionando-se à sua aprovação. ” 
 
 

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, 30 de outubro de 2020. 
 

 
____________________________                    _____________________________ 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE 
 
 

_____________________________________ 
AC ARQUITETURA E CONSULTORIA 

 
Testemunhas:  
 
_______________________              _________________________ 
Nome:        Nome: 
CPF:        CPF: 
 
 

 
 
 
 
 


