
ADITIVo 

N° CT-EPE-012/2021, 
SERVIÇOS 

PRIMEIRO TERMO AO 

CONTRATO DE 

DE PRESTAÇÃO 
DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE 

PESQUISA ENERGETICA E A EMPRESA 
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC. 

DE 

CONTRATANTE: 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, n° 54, Edificio Marques dos Reis, 
pavimentos 2° ao 7 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20.091-040, 

inscrita no CNPJ sob o n° 06.977.747/0002-61, neste ato representada por 
sua Diretora de Gestão Corporativa, ANGELA REGINA LIVINO DE 

CARVALHO, brasileira, casada, engenheira, portadora da Carteira de 

Identidade n° 10109497-7, expedida pelo IFP-RJ, inscrita no CPF n° 

029.716.487-29, nomeada para o cargo de Diretora da Empresa de Pesquisa 

Energética - EPE conforme a Deliberação do Conselho de Administração 

DCA n° 05/189", de 22 de maio de 2020, residente e domiciliada no Rio de 

Janeiro-RJ e pelo Superintendente de Recursos Logisticos GUSTAVOO 

RODRIGUES MACHADo, brasileiro, casado, administrador, portador da 

Carteira de Identidade n° 10015436-8, expedida pelo IFP/RJ e do CPF/MF 

n° 025.908.937-01, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ. 

CONTRATADA: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC, empresa pública 

federal, criada pelo Decreton° 6.246, de 24 de outubro de 2007, nos termos 

da Lei n° 11.652, de 07 de abril de 2008, com Estatuto Social aprovado pela 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de novembro de 2020, * 

publicado no Diário Oficial da União DOU, Seção 1, página 67, em 03 de 

dezembro de 2020, de acordo com a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, 
vinculada ao Ministério das Comunicações, nos termos do Decreto n° 10.395, 
de 10 de junho de 2020, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 08, Lote 

s/n, Loja 1, 1° Subsolo, Bloco B-50, Edificio Venâncio 2000, na Asa Sul, em 

Brasilia/DF, CEP 70333-900, inscrita no CNPJ/MF n° 09.168.704/0001-42, 
ato doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste 

representada, nos termos do art. 59, inciso VI, do Estatuto Social da Empresa, 

por Delegação de Competência do Diretor de Administração, Finanças e 
Pessoal da EBC, pelo Coordenador de Escritório de Projetos, JORGE LUÍS 

brasileiro, união estável, Administrador, DE OLIVEIRA CARVALHO, 

portador da Carteira de Identidade RGn° 21.570.990-8/SSP-RJ e, inscrito no 

CPF/MF sob o n° 005.942.941-00, residente e domiciliado em Brasília/DE, 
conforme Ordem de Serviço da DIAFI n° 307/2022 e, por Subdelegação de 

1307/2010 



Compctencia dos atos da P'reeidênc ia da Fi pela iretoria (rrai à (ereke 

de Negócios Publicidade Iegal 
MACHADO, brasileira casada. mrtakra da arteira de idernt sfalk 

3083978969 SISI1-RS e inecrita PI ME h I 015 

residentee domiciliada em raeilia 1i cemfveme Prwiaria Preeisbete n 
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ANA CAROLINA DA SIINA 

CLAUSULA PRIMEIRA D0 OBJETOD 

1. Promogar o pra de Vipência do Contralo Originário peor mais um perkcedo de 

1meses, com inic cm 14/09 2022 e témino cm 13/09/2023, com observância do artign *2, 

de RLCEPE, 

1.2. Promover ar alteragoes das Cláusulas Segunda, Sexta e Sétima do Contrat 

Onginal. passanda, dwar ante, a tet as seguintes redaçôes 

CLALSCLASELN4 DA DSTRIBLICO 

sar1bi ido da public idade legal u ser veiculada sera feita em nome dofa) 

CONTR4TANTE peda CON7RATADA por intcrmedio da Arva regimentalmente competente, qu 

reorhera dona) COATRAIAATI as nolicitaçics de veiculaçio e adotard as providencias cabivei 

Competurd ataj CONTRATANTE obedecer quundo do encaminhamento 

CONTRATADA da malcra legal a ser veiculado, us seguinies procedimentos e prazos 

aAmaleria legal fur muluda pelotu) CONTRATANTE 

encaminhada u CONTRAADA por intermedio do Sistemu Porta! d 

Publicidade Legal du I BC huppubliciudadelegul.ebe.com br 

deverá 

b)Amatèria legul u ser velculadu, cujo teor é de responsubilidusde dola 
CONTRATANTE, será remelidu u CONTRATADA, em formuto definstavo 
contendo u marca do Governo, obedecidas as especificaçúes do veicule dk 

divulgação e as normas de composiçdo e uso du marca do Governo Federul 

do Manual de Uso da Murcu do Governo Federal e de Padronizução Vis ucsi dus 

Publicidade Legal, disponivel enderego eietronie' no 

https:/swwgov br secom p-bríucess0-4-informucuo mansis 

c)A solicitação de veiculaçäo emitida pelota) CONTRATANTE deverú conier 

a identificação da autoridude que u subscrever 

d) Omaterial paru veiculaçuo dever ser reme lido vu Purts 
CONTRATADA, obrigatoriamenie alé ús 15hs (quinze korus) Aorurio boxa 

de Brasilia DF- do dia util imediatamente anteriur u dulu esiubele da paaru 

publicação da matéria, excelo quanda dus seguintes kipeise 



No caso de publicação de balanço, o material para veiculação deverá 

remetido à CONTRATADA, 
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas à data estabelecida 

para a publicação da matéria; 

d.1) 
ser em formato definitivo, com 

No caso de veiculação em midia eletronica, o material deverá ser 

remetido à CONTRATADA, obrigatoriamente, obedecendo a seguinte 

antecedéncia, conforme horário local de Brasilia/DF: 

d.2) 

Para rádio: até as 13:00 (treze horas) do dia útil imediatamente 

anterior à data estabelecida para veiculação; 
d.2.1) 

Para TV: com antecedéncia de 05 (cinco) dias úteis imediatamente 

anteriores à data estabelecida para veiculação; 
d.2.2) 

d.2.3) Para internet: com antecedéncia de 02 (dois) dias úteis 

imediatamente anteriores à data estabelecida para veiculação. 

e) Cabe ao(à) CONTRATANTE definir o veiculo de divulgação em que se dará 

a publicação; 

)A CONTRATADA disponibilizará, no Portal da Publicidade Legal, a planilha 
de custos relacionada à publicaç�o, juntanmente com a matéria legal 

encaminhada pelo(a) CONTRATANTE. 

f.1) Mediante acesso ao Portal da Publicidade Legal, o(a) CONTRATANTE fará 
a conferéncia da planilha de custos e da matéria legal, autorizando que seja 

realizada a publicação da publicidade legal no veiculo de divulgação 

indicado, exceto quando das seguintes hipóteses: 

OA) CONTRATANTE poderá autorizar, previamente, as publicações 
de matérias legais a serem encaminhadas à CONTRATADA, por 

intermédio da Autorização Prévia de Publicação de Matéria Legal: 

.2) 

Previamente autorizadas, apenas por manifestação expressa do(a) : 

CONTRATANTE Será possivel a alteração ou cancelamento das 

publicações; 

f.3) 

O(A) CONTRATANTE poderá desistir da opção efetuada por 

intermédio da Autorização Prévia de Publicação de Matéria Legal a 

qualquer tempo, respeitados, enm qualquer caso, os atos jú praticados. 

f4) 

g) O acesso ao Portal da Publicidade Legal será mediante uso de senha de 

usuário, previamente cadastrado pela CONTRATADA, a qual pode ser 

contatada pelo fone: (61) 3799-5597/5598 ou pelo correio eletrönico: 

sepub@ebc.com.br 

A 
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2. . A CONTRATADA poderá, a critério do(a) CONTRATANTE, executar o serviço 
interno de formatação de texto relacionado à matéria legal de interesse do(a) CONTRATANTE. 
Para tanto, o custo do serviço interno será calculado com base em tabela de preços, elaborada 
sob parâmetros referenciais estabelecidos pelo Sindicato da base territorial onde a EBC está 

localizada. 

2.4. Ao modificar ou cancelar serviços internos jú aprovados, executados ou em 

execução, ofa) CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o custo desse serviço prestado." 

"CLÁUSULA SEXTA: DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

6.1. O paganmento pela distribuição da publicidade legal estabelecida neste 

Instrumento será efetuado pelo(a) CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar 

da data da entrega da Nota Fiscal pela CONTRATADA. 

6.2. A Nota Fiscal será emitida pela CONTRATADA e encaminhada uofà) 

CONTRATANTE após o recebimento do faturamento emitido pelo veiculo de divulgação no qual 

ocorreu a publicaç�o, acompanhada de cópia do Pedido de Inserção - Ple dos comprovantes da 

referida publicação. 

6.2.1. O conjunto de documentos de colbrança especificado no item 6.2, desta Cláusula, 

será encaminhado ao endereço eletronico fornecido pelo(a) CONTRATANTE para essa 

finalidade, na forma de arquivo digital em formato PDE 

6.3. O(A) CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos correspondentes aos 

serviços executados, em nome da CONTRATADA, por meio de crédito na Conta Unica do Tesouro 

Nacional, através de Guia de Recolhimento da União - GRU, conforme INn° 02, de 22/05/2009, 

da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. " 

CLÁUSULA SETIMA: DO DEScONTO PADRAO DE AGENCIA 

7.1. A CONTRATADA, na qualidade de Agéncia de Propaganda, certificada pelo 

CENP Conselho Executivo das Normas-Padrão, fará jus ao percentual de 20 % (vinte por 

cento), a título de "desconto padrão de agéncia", calculado sobre o valor bruto cobrado pelo 

veículo de divulgação do(a) CONTRATANTE para veiculação da matéria, estando este percentual 

já inserido no valor da publicação. 

O desconto padr�o de ageência é o abatimento concedido, com 

exclusividade, pelo veiculo de divulgação à CONTRATADA, a titulo de 

remuneração, pela intermediação técnica entre aquele e ofa) 

CONTRATANTE. 

7.1.1. 

O desconto especificado no item 7.1. desta Cláusula tem amparo no art. 

11 da Lein°4.680, de 1965; no art. 11 do Decreto n" 57.690, de 1966, 

que a regulamenta; e no subitem 2.5. 1. das Normas-Padrão da Atividade 

Publicitária, ajustadas pelas entidades representativas, emn ambito 

nacional, dos Anunciantes, Agéncias de Propaganda, Jornais Diários de 

7.1.2. 

AMu 

4 

13/07/2010 



Circulação Paga, Revistas, Rádio e Televisão, Televisão por Assinatura e 

Veiculos de Propaganda ao Ar Livre, em 16 de dezembro de 1998." 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. Fica estabelecido para o presente Instrumento o valor global estimado de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), para o período de sua vigência. 

2.2. As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão à conta 

da dotação alocada no elemento de despesa 39, subordinada ao Programa de Trabalho n° 173511, 

da Unidade Orçamentária n° 32314 do Orçamento Geral da União para o exercicio financeiro de 

2022, comprometida na Nota de Empenho n° 2022NE000257, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), emitida em 02/08/2022. 

CLAUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO. 

3.1. Ficam ratificadas e inalteradas as demais Cláusulas e condições do Contrato 

Original que por este Termo Aditivo não foram alteradas e ou modificadas. 

CLAUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇ�O 

4.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Instrumento 

na Imprensa Oficial até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte de sua assinatura, para ocorrer no 

prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

E para firmeza como prova de assim haverem entre si justos e avençado, é lavradoo d 

presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teore forma, assinado pelas partes e testemunhas 

abaixo. 

Rio de Janeiro/RJ, {6 de de 2022. 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA 

CONTRATANTE 

tuguisue drl-

ANGENAR NO DE 
GUSTAVO RODRIGUES MACHADO 

Superintendente de Recursos Logísticos CAAluHO 

Diretora de Gestão Corporativa 

13A07/2010 



JORGE LUS DË OLIVEIRA CARVALHO ANA CAROLINA DA SILVA MACHAD0 

Coordenador de Escritório de Projetos 
Ordem de Serviço da DIAFI n° 307/2022 

Gerente da Negócios e Publicidade Legal 
Portaria-lPresidente n° 084/2022/EBC 

TESTEMUNHAS: 

2) 1) 
NOME: AuoAio mARivno a CMH* 7 

CPF: J6.0Y%\Y91-/9 

NOME: Leoncrdh S. . Lwcene 
CPF: 421. 156.034- 61 

13/07/2010 


