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TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº CT-EPE-022/2017 

 
 
 

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, 5º andar – 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, conforme Portaria EPE/PR Nº 4, de 6 de dezembro de 2021, publicada no D.O.U em 
7/12/2021, Seção 2, pág.37, doravante designada CONTRATANTE, e MUNDIVOX 
COMUNICAÇÕES LTDA, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.572 – salas 903 e 904 
– Jardim Paulistano –São Paulo / SP, CEP 01.415-001, inscrita no CNPJ sob o nº 18.522.913/0001-
33, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(s) dirigente(s) ao final 
identificados, e considerando que: 
 
a)  Em 01/12/2017 as partes firmaram o contrato CT-EPE-022/2017 para prover o serviço de acesso 
à Internet, sendo que o mesmo foi prorrogado por meio do Termo Aditivo nº 1, em 13/12/2020, e 
reajustado por meio do Termo de Apostilamento, em 17/08/2021. 
 
b)  Os upgrades anuais de velocidade foram realizados em fevereiro de 2019 (de 100 para 200Mbps) 
e março de 2020 (de 200 para 300Mbps), e desde então a CONTRATANTE encontra-se com o 
serviço de acesso à internet fornecido sob a banda de 300Mbps, sendo o custo mensal atualizado 
do serviço de R$ 3.607,23 (três mil, seiscentos e sete reais e vinte e três centavos). 
 
d) A partir do início da pandemia, a CONTRATANTE passou a utilizar maciçamente os recursos de 
videoconferência, utilizando a banda Internet dos locais de trabalho de seus empregados. 
 
e) Em virtude do retorno presencial, no esquema híbrido, previsto para março de 2022, as reuniões 
por videoconferência devem permanecer como regra, visto que até mesmo as reuniões internas 
contarão com participantes que se encontram em sua residência. 
 
f) Após reuniões com especialistas do ramo concluiu-se que a banda necessária para cada 
participante de uma videoconferência seria de 1,5 a 2 Mbps. Entretanto, não se tem noção do grau 
de simultaneidade das videoconferências no novo esquema de trabalho, pois em um caso extremo, 
se todos os 350 usuários da CONTRATANTE realizassem videoconferência ao mesmo tempo, seria 
necessária uma banda adicional de 525 a 700 Mbps. 

 
g) O presente aditamento visa a aumentar a segurança da operação da CONTRATANTE, 
permitindo sobrevida ao canal de acesso à Internet até o final do prazo de vigência contratual, em 
01/12/2022.Com isso, será possível observar com mais precisão a necessidade de banda para a 
nova realidade operacional da empresa. 
 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 
1.1. O objeto deste Termo Aditivo nº 2 é o aumento da velocidade contratada de 300Mbps para 
600Mbps a partir de 1º de abril de 2022, com alteração do valor contratual, representando um 
acréscimo de 8,61% sobre o valor atualizado do contrato a partir do Termo Aditivo n. 01. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:  
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2.1. O valor do presente Aditivo é de R$ 7.171,92 (sete mil, cento e setenta e um reais e noventa e 
dois centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

Período 
Valor mensal 

original 
Novo valor 

mensal 
Subtotal original  Novo subtotal Acréscimo 

01/01/2022 a 
31/03/2022 

R$ 3.607,23     

01/04/2022 a 
30/11/2022 

R$ 3.607,23 R$ 4.500,00 R$ 28.857,84 R$ 36.000,00  

01/12/2022 R$ 120,24 R$ 150,00 R$ 120,24 R$ 150,00  

   R$ 28.978,08 R$ 36.150,00 R$ 7.171,92 

 

2.2. O valor mensal para o provimento do serviço de acesso à Internet, sob a banda de 600Mbps, 
passa a ser de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a partir de 1º de abril de 2022, conforme 
proposta da CONTRATADA, enviada por e-mail em 04/03/2022. 

2.2.1. O valo mensal supramencionado será fixo e irreajustável, a partir de abril/2022 até o final da 
vigência contratual, conforme declarado por e-mail em 11/03/2022. 

 
Notas:  

(a) o acréscimo sobre as parcelas será de R$4.500,00 / 3.607,23 -1 = 24,75% a partir de abril de 2022;  
 

(b) a alteração contratual representa um acréscimo de 8,61% (7.171,92 / R$ 83.315,37) sobre o valor 
atualizado do contrato a partir do Termo Aditivo n. 1. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
 
3.1. Pelos serviços objeto do Contrato, ora aditado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 
valor global de R$ 90.491,17 (noventa mil quatrocentos e noventa e um reais e dezessete 
centavos), cujos pagamentos serão mensais, conforme discriminado no quadro a seguir: 
 
 

Banda (Mbps) Período Valor mensal por Banda (R$)  Valor total por Período 

300   2020 R$ 3.607,23 R$ 232,72 

300   2021 R$ 3.607,23 R$ 43.286,76 

300 
  2022* 

R$ 3.607,23 R$ 10.821,69 

600 R$ 4.500,00 R$ 36.150,00 

                                               Valor Global do Contrato R$ 90.491,17 

 
* Provimento do serviço de acesso à Internet, sob a banda de 600Mbps, ao valor mensal de R$ 4.500,00, a partir de 
1/04/2022. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
 
4.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta de recursos 
específicos consignados no orçamento da União, estado classificada, neste caso, no Programa de 
Trabalho nº 173516 e Natureza de Despesa nº 339040, tendo sido emitido a Nota de Reforço do 
Empenho nº 2022NE000091, no valor de R$ 7.171,92 (sete mil, cento e setenta e um reais e 
noventa e dois centavos) datado de 24/03/2022.  
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CLÁUSULA QUINTA 
 
5.1 A CONTRATADA deverá promover a atualização do valor da garantia contratual, consoante à 
atualização do Contrato, ajustada por meio deste presente Termo Aditivo, nos termos da 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA do Contrato. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
 
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato que não conflitem com o 
presente Termo Aditivo. 
 
E, por se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento de forma digital, ou no 
caso manual em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas 
abaixo. 
 
 
 
Rio de Janeiro,    de março de 2022. 
 
 
 
 
            ________________________________                    ________________________________ 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE 
 
 
 
  
             ________________________________                    ________________________________ 

MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA. 
 
 
 
Testemunhas:  
 
 
 
 
________________________________                    ________________________________ 
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Assinaturas

Claudia Everilde Coutinho Mendes Bento

CPF: 929.269.087-68

Assinou como contratante em 31 mar 2022 às 14:22:21

Emitido por AC Instituto Fenacon RFB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 20 out 2023

Erik Eduardo Rego

CPF: 286.749.508-33

Assinou como contratante em 31 mar 2022 às 15:44:04

Emitido por Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 02 jun 2024

Leonardho Justino dos Santos Braga de Lucena

CPF: 121.156.037-61

Assinou como testemunha em 31 mar 2022 às 16:39:51

Emitido por AC Instituto Fenacon RFB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 11 ago 2024

Erick Matoso de Paiva Vidual

CPF: 013.131.554-46

Assinou como representante legal em 31 mar 2022 às 13:58:22

Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 15 set 2022

Francisco Bulhões Sala

CPF: 024.874.755-01

Assinou como testemunha em 31 mar 2022 às 12:53:02

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 22 set 2024

Log

28 mar 2022, 14:04:32 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 criou este documento número 144fc36e-699c-4a3e-984c-a148d56057ca. Data

limite para assinatura do documento: 27 de abril de 2022 (13:50). Finalização automática após a

última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.
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28 mar 2022, 14:04:35 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

ffsilva@mundivox.com.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:

Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Fábio Fernando da Silva e CPF 110.042.524-12.

28 mar 2022, 14:04:35 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

evidual@mundivox.com, para assinar como contratada, com os pontos de autenticação:

Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Erick Matoso de Paiva Vidual e CPF 013.131.554-46.

28 mar 2022, 14:04:35 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

contratodigital@mundivox.com, para assinar como contratada, com os pontos de autenticação:

Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Isabel Gonçalves do Nascimento e CPF 473.561.298-09.

28 mar 2022, 14:04:35 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

claudia.bento@epe.gov.br, para assinar como contratante, com os pontos de autenticação:

Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Claudia Everilde Coutinho Mendes Bento e CPF

929.269.087-68.

28 mar 2022, 14:04:36 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

erik.rego@epe.gov.br, para assinar como contratante, com os pontos de autenticação:

Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Erik Eduardo Rego e CPF 286.749.508-33.

28 mar 2022, 14:04:36 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

leonardho.lucena@epe.gov.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:

Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Leonardho Justino dos Santos Braga de Lucena e CPF

121.156.037-61.

28 mar 2022, 16:48:33 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 removeu da Lista de Assinatura: contratodigital@mundivox.com para assinar

como contratada.

28 mar 2022, 16:48:59 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

contratodigital@mundivox.com, para assinar, com os pontos de autenticação: Certificado Digital;

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Isabel Gonçalves do Nascimento e CPF 473.561.298-09.

30 mar 2022, 10:07:29 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

contratodigital@mundivox.com, para assinar como validador, com os pontos de autenticação:

Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Isabel Gonçalves do Nascimento e CPF 473.561.298-09.

30 mar 2022, 10:07:49 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 removeu da Lista de Assinatura: contratodigital@mundivox.com para assinar.
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30 mar 2022, 10:08:36 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

evidual@mundivox.com, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação:

Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Erick Matoso de Paiva Vidual e CPF 013.131.554-46.

30 mar 2022, 10:09:23 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 removeu da Lista de Assinatura: evidual@mundivox.com para assinar como

contratada.

30 mar 2022, 15:39:36 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

ffsilva@mundivox.com, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:

Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Fábio Fernando da Silva e CPF 110.042.524-12.

30 mar 2022, 15:40:00 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 removeu da Lista de Assinatura: ffsilva@mundivox.com.br para assinar como

testemunha.

31 mar 2022, 11:55:54 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 removeu da Lista de Assinatura: contratodigital@mundivox.com para assinar

como validador.

31 mar 2022, 12:23:49 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

licitacao@mundivox.com, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:

Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Francisco Bulhões Sala e CPF 024.874.755-01.

31 mar 2022, 12:24:14 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 removeu da Lista de Assinatura: ffsilva@mundivox.com para assinar como

testemunha.

31 mar 2022, 12:53:02 Francisco Bulhões Sala assinou como testemunha. Pontos de autenticação: certificado digital,

tipo A3 e-cpf. CPF informado: 024.874.755-01. IP: 179.191.111.195. Componente de assinatura

versão 1.234.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

31 mar 2022, 13:58:22 Erick Matoso de Paiva Vidual assinou como representante legal. Pontos de autenticação:

certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 013.131.554-46. IP: 200.142.101.2. Componente

de assinatura versão 1.235.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

31 mar 2022, 14:22:21 Claudia Everilde Coutinho Mendes Bento assinou como contratante. Pontos de autenticação:

certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 929.269.087-68. IP: 143.208.20.111.

Componente de assinatura versão 1.235.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

31 mar 2022, 15:44:04 Erik Eduardo Rego assinou como contratante. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3

e-cpf. CPF informado: 286.749.508-33. IP: 177.9.42.210. Componente de assinatura versão

1.235.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

31 mar 2022, 16:39:51 Leonardho Justino dos Santos Braga de Lucena assinou como testemunha. Pontos de

autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 121.156.037-61. IP: 177.192.32.39.

Componente de assinatura versão 1.235.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

31 mar 2022, 17:22:01 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o

documento número 144fc36e-699c-4a3e-984c-a148d56057ca.
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Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 144fc36e-699c-4a3e-984c-a148d56057ca, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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