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TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº CT-EPE-033/2021 
 

 
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 VIENA EMPREENDIMENTOS LTDA, com Sede na Rua Padre Anchieta, 637 – Lídice – 
Uberlândia/MG – CEP 38400-132, inscrita no CNPJ sob o n° 86.517.729/0001-55, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(s) signatário(s) ao final identificado(s) 
e qualificado(s), e considerando que: 
 

a) O Produto 2 encontra-se ainda em fase de ajustes por parte da CONTRATADA, 
procedimento necessário para garantia de entrega de um produto com uma qualidade 
compatível àquela almejada no Termo de Referência; 
 
b) O prazo de execução do contrato foi prejudicado devido aos extensos feriados 
ocorridos em dezembro de 2021 e em fevereiro de 2022; 
 
c) Pelas razões apresentadas acima, faz-se necessária a prorrogação do prazo de 
vigência contratual, que se encerrará em 17/04/2022; 
 
d) Em consulta formalizada à CONTRATADA, a CONTRATANTE propôs a extensão do 
prazo de vigência em 60 (sessenta) dias corridos, sendo 30 (trinta) dias corridos para a 
execução dos serviços pela CONTRATADA, 15 (quinze) dias corridos para avaliação dos 
serviços pela CONTRATANTE e 15 (quinze) dias corridos para processamento do 
pagamento; 

 
e) A CONTRATADA manifestou a concordância na prorrogação, nas mesmas bases 
financeiras vigentes, por meio de mensagem eletrônica em 04/04/2022. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
 
1.1. O objeto deste Termo Aditivo nº 01 é prorrogação do prazo de execução e vigência do 
contrato em 30 (trinta) dias e 60 (sessenta) dias, respectivamente, mantidas as condições 
financeiras e de escopo dos serviços do Contrato em tela. 
 
1.2. O presente Aditivo tem por fundamento o artigo 74 do Regulamento de Licitações e 
Contratos (RLC/EPE) e o subitem 17.2 do Edital do Pregão Eletrônico PE.EPE.011/2021. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
  
2. Em razão da alteração ora ajustada, fica alterada a CLÁUSULA QUINTA - Do Cronograma 
e Prazo de Execução e Vigência, item 5.2, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“5.2. O prazo de execução e de vigência contratual será de 150 (cento e cinquenta) dias 
corridos e 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, respectivamente, contados da assinatura 
do Contrato.” 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
3. A CONTRATADA deverá promover a atualização da garantia contratual, consoante a 
prorrogação de prazo de vigência neste presente Aditivo, nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA do Contrato. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
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                      de 2022. 
 
 
 
 
____________________________                    _____________________________ 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
VIENA EMPREENDIMENTOS LTDA 

 

 
 
Testemunhas:  
 
 
 
_________________________              _________________________ 
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Assinaturas

Geraldo dos Santos Saramago

CPF: 301.968.926-00

Assinou como parte em 13 abr 2022 às 18:42:32

Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 15 ago 2024

Gustavo Soares Saramago

CPF: 092.054.536-09

Assinou como testemunha em 13 abr 2022 às 18:50:59

Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 06 mai 2023

Marcos Frederico Farias de Souza

CPF: 826.302.837-04

Assinou como gestor em 14 abr 2022 às 11:42:49

Emitido por AC Instituto Fenacon RFB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 04 dez 2023

Heloisa Borges Bastos Esteves

CPF: 086.693.437-54

Assinou como gestor em 14 abr 2022 às 11:53:42

Emitido por Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 29 ago 2022

Marcelo Mendes de Brito Fernandes

CPF: 946.920.177-91

Assinou como testemunha em 14 abr 2022 às 12:04:40

Emitido por AC Instituto Fenacon RFB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 08 ago 2024

Log

13 abr 2022, 18:00:14 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 criou este documento número b25abf89-a639-4659-ad66-d436dbcc2e73. Data

limite para assinatura do documento: 14 de abril de 2022 (23:58). Finalização automática após a

última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 14 de abril de 2022. Versão v1.10.0.
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13 abr 2022, 18:00:16 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

geraldo@vienaengenharia.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação:

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

validação do signatário: nome completo Geraldo dos Santos Saramago e CPF 301.968.926-00.

13 abr 2022, 18:00:16 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

gustavo@vienaengenharia.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 Gustavo Soares Saramago e CPF 092.054.536-09.

13 abr 2022, 18:00:16 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

marcos.souza@epe.gov.br, para assinar como gestor, com os pontos de autenticação:

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

validação do signatário: nome completo Marcos Frederico Farias de Souza e CPF 826.302.837-

04.

13 abr 2022, 18:00:16 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

heloisa.esteves@epe.gov.br, para assinar como gestor, com os pontos de autenticação:

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

validação do signatário: nome completo Heloisa Borges Bastos Esteves e CPF 086.693.437-54.

13 abr 2022, 18:00:16 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

marcelo.fernandes@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 Marcelo Mendes de Brito Fernandes e

CPF 946.920.177-91.

13 abr 2022, 18:03:56 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 17

de abril de 2022 (23:55).

13 abr 2022, 18:42:32 Geraldo dos Santos Saramago assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital,

tipo A3 e-cpf. CPF informado: 301.968.926-00. IP: 179.185.150.248. Componente de assinatura

versão 1.247.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 abr 2022, 18:50:59 Gustavo Soares Saramago assinou como testemunha. Pontos de autenticação: certificado

digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 092.054.536-09. IP: 191.248.162.77. Componente de

assinatura versão 1.247.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 abr 2022, 11:42:49 Marcos Frederico Farias de Souza assinou como gestor. Pontos de autenticação: certificado

digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 826.302.837-04. IP: 201.76.165.240. Componente de

assinatura versão 1.248.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 abr 2022, 11:53:43 Heloisa Borges Bastos Esteves assinou como gestor. Pontos de autenticação: certificado digital,

tipo A3 e-cpf. CPF informado: 086.693.437-54. IP: 201.76.165.240. Componente de assinatura

versão 1.248.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 abr 2022, 12:04:40 Marcelo Mendes de Brito Fernandes assinou como testemunha. Pontos de autenticação:

certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 946.920.177-91. IP: 201.76.165.240.

Componente de assinatura versão 1.248.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 abr 2022, 12:07:44 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 b25abf89-a639-4659-ad66-d436dbcc2e73.
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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 e deve ser considerado parte do documento nº b25abf89-a639-4659-ad66-d436dbcc2e73, com os

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