
 

 

CT-EPE-076/2021 - ADT 02          Pág. 1 de 2 

 

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº CT-EPE-076/2021 
 

 
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 JORDÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA., com sede na Av. Rio Branco, 120, Grupo 
830, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-001, inscrita no CNPJ sob o nº 02.445.475/0001-
17, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(s) signatário(s) ao final 
identificado(s) e qualificado(s), conforme processo administrativo nº 48002.002374/2021-17, 
e considerando que: 
 

a) Durante o período de execução do contrato ocorreu um afastamento, por motivo de 
dispensa médica, por período de aproximadamente 30 (trinta) dias, de um funcionário 
integrante da equipe do estudo “Expansão das Interligações Regionais”, o qual possui 
elevada capacitação técnica, sendo considerado recurso humano fundamental para o 
atendimento ao cronograma base do estudo em curso. 

 
b) A contingência de recurso humano, acima referida, torna-se significativamente 
relevante no contexto atual da Superintendência de Transmissão de Energia, que tem 
experimentado ampla redução do quadro de funcionários, sem reposição, desde o ano de 
2016, contando, atualmente, com recursos humanos reduzidos em 30% em relação àquele 
ano.  
 
c) Nesse contexto estrutural de quadro de funcionários já reduzido, a ocorrência de 
eventos conjunturais, como o afastamento temporário de funcionário, passa a impactar mais 
expressivamente a execução de atividades específicas, tal como o estudo “Expansão das 
Interligações Regionais”, que teve de sofrer reprogramação de cronograma. 

 
d) As questões ambientais da CONTRATANTE, supramencionadas, por demandarem 
postergação do seu cronograma do estudo, causam impactos diretos no cronograma do 
contrato, dado a interdependência existente entre as atividades; 

 
e) A alteração do cronograma do estudo em desenvolvimento pela CONTRATANTE 
influenciou diretamente na concretização do risco anteriormente mapeado durante a 
instrução do contrato, qual seja, alteração na configuração da alternativa de referência do 
estudo “Expansão das Interligações Regionais”, pela CONTRATANTE, durante o período de 
execução do contrato, o que suscitou a necessidade de ajustes de modelagem, pela 
CONTRATADA, nos produtos em desenvolvimento, no âmbito do referido contrato; 

 
f) Entende-se ser necessária a prorrogação do prazo de execução e de vigência do 
contrato a fim de que haja tempo hábil para o cumprimento de todas as etapas de 
desenvolvimento previstas, sem prejuízo à qualidade e entrega do objeto da contratação; 

 
g) O contrato em tela contempla a possibilidade de prorrogação do seu prazo de 
execução e vigência; e 
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h) A CONTRATADA manifestou a concordância na prorrogação, nas mesmas bases 
financeiras vigentes, por meio de mensagem eletrônica em 04/05/2022. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
 
1. O objeto deste Termo Aditivo nº 02 é prorrogação do prazo de execução e vigência do 
contrato em 50 (cinquenta) dias, além do prazo que foi pactuado por meio do seu Termo 
Aditivo nº 01, mantidas as mesmas condições financeiras e de escopo dos serviços 
contratados. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
  
2. Em razão da alteração ora ajustada, fica alterada a Cláusulas Sexta do Contrato, itens 6.1 
e 6.2, respectivamente, que passam a vigorar com as seguintes redações: 
 
“6.1. O prazo de execução do Contrato será de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir 
da assinatura do mesmo.  
 
6.2. O prazo de vigência do Contrato será de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias, contados a 
partir da assinatura do mesmo.” 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
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 
 
 
 

_______________________________________________ 
JORDÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

 

Testemunhas:  
 
 
_________________________              _________________________ 
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Assinaturas

Venilton Rodrigues de Oliveira

CPF: 902.341.467-53

Assinou como representante legal em 19 mai 2022 às 16:39:18

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 set 2023

Rafael Esmeraldino Souza

CPF: 131.795.017-82

Assinou como testemunha em 19 mai 2022 às 22:12:50

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 23 set 2023

Erik Eduardo Rego

CPF: 286.749.508-33

Assinou como gestor em 20 mai 2022 às 10:55:54

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

Angela Regina Livino de Carvalho

CPF: 029.716.487-29

Assinou como gestor em 26 mai 2022 às 14:52:47

Emitido por Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 09 jun 2024

Marcelo Mendes de Brito Fernandes

CPF: 946.920.177-91

Assinou como testemunha em 16 mai 2022 às 11:55:12

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

Log

16 mai 2022, 10:48:09 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 criou este documento número 1c1b963d-37a6-44df-b09f-a24ef8c7c94d. Data

limite para assinatura do documento: 15 de junho de 2022 (10:36). Finalização automática após

a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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16 mai 2022, 10:48:11 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

venilton.oliveira@jordaoenergia.com.br, 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 Venilton Rodrigues de Oliveira e

CPF 902.341.467-53.

16 mai 2022, 10:48:11 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

rafael.esmeraldino@jordaoenergia.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 Rafael Esmeraldino Souza e CPF

131.795.017-82.

16 mai 2022, 10:48:11 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 gestor, 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.

16 mai 2022, 10:48:11 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

angela.livino@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 Angela Regina Livino de Carvalho e CPF 029.716.487-29.

16 mai 2022, 10:48:11 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.

16 mai 2022, 11:55:12 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 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2022, 16:39:18 Venilton Rodrigues de Oliveira assinou como representante legal. Pontos de autenticação:

certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 902.341.467-53. IP: 189.122.117.113.

Componente de assinatura versão 1.273.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

19 mai 2022, 22:12:50 Rafael Esmeraldino Souza assinou como testemunha. Pontos de autenticação: certificado digital,

tipo A3 e-cpf. CPF informado: 131.795.017-82. IP: 170.78.174.18. Componente de assinatura

versão 1.273.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

20 mai 2022, 10:55:54 Erik Eduardo Rego assinou como gestor. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-

cpf. CPF informado: 286.749.508-33. IP: 179.111.34.63. Componente de assinatura versão

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

26 mai 2022, 14:52:47 Angela Regina Livino de Carvalho assinou como gestor. Pontos de autenticação: certificado

digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 029.716.487-29. IP: 189.60.16.91. Componente de

assinatura versão 1.275.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

26 mai 2022, 15:09:37 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 1c1b963d-37a6-44df-b09f-a24ef8c7c94d.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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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 1c1b963d-37a6-44df-b09f-a24ef8c7c94d, com os efeitos

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