
MINISTERIO DA SAUDC
INSTITUTO NACIONAL DE CANCER
JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA - INCA
PROCESSO NO 31 61/2014 -- INCA. TERMO ADITIVO NO 069/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO

034/2016 DE PRESTAQAO SERVl90S, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNtAO, POR
INTERMEDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEn Jodi ALENCAR GOMES DA SILVA -
INCA E A EMPRESA CLARO S.A.

Aos 21(vinte e um) dias do m6s de julho de 2017, presentes de um lada, a UNIAO,
por interm6dio do INSTITUTO NACIONAL DE CANCER JOSH ALENCAR GOMES
DA SILVA - INCA do Minist6rio da SaOde. inscrito no CNPJ/MF sob o no
00.394.544/0171-50, situado na Praia da Cruz Vermelha, n ' 23, 4' andar, nesta
cidade. CEP. 20.231-130, nests ato representado pda sua Diretora Gerd, Dra. ANA
CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA, portadora do documents de identidade n '
52.56540-4 expedido pelo CRM-RJ e inscrita no CPF/MF sob o n ' 963.203.627-15
nomeada pda Portaria n ' 1947 de 28/09/2016, do Ministro de Estado Chefe da
Casa Civil da Presid6ncia da Repablica, publicada no D,O.U. em 29/09/2016
doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lada a Empresa CLARO S.A.
inscrita no CNPJ/MF sob o n ' 40.432.544/0001-47. sediada na Rua F16rida. 1970
Cidade Mon96es - Sio Paulo SP, neste ato representada polo Sr. ALDO ZUBCOV
GRIMALDI, portador da Carteira de Identidade n ' 04671117-2 IFP - RJ e inscrito
no CPF/MF sob o n ' 070.025.847-74 e pelo Sr. KESSYUS FOFANO DOS SANTOS
portador da Carteira de Identidade no. 2014133484 - CREA/RJ e inscrito no CPF/MF
sob o n ' 069.438.036-97, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente
TERMO ADITIVO ao contrato de servigos de telefonia, mediante as seguintes
cliusulas e condig6es

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
O objeto do presente Terms Aditivo 6

I A prorrogagao do puzo de vig6ncia do contrato de STFC por mats um periodo, a
comegar em 26/07/2017 e a terminar em 25/07/2018, nos termos do inciso ll do Art
57 da Lei n ' 8.666/93 e suas alteraQ6es, ressalvado o direito da CONTRATADA ao
reajuste de pregos a ser oportunamente aplicado por apostilamento

2 - Incluir '.no:: contrato, homo OBRIGAQ6ES DA CONTRATADA e DA
CONTRATANTE
Observar o estrito cumprimento do Decreto no 7.203 de 04/06/2010 que disp6e
sobre a vedagao do nepotismo no imbito da instituigao CONTRATANTE,
especlalmente o disposto no inciso ll do art. 6o, ora transcrito
art. 6' -- Serge objeto de apuragao especifica os castes em que haha indicios de
influ6ncia dos agentes pablicos referidos no art. 3'
11 -- Na contratagao de familiares por empresa prestadora de serviQO terceirizad$ ou
entidade que desenvolva projeto no Ambito de 6rgao ou entidade da AdministrX&io
POblica Federal. \X r

$



CLAUSULA SEGUNDA DOS RECURSOS FINANCEtROS
As despesas com a execugao deste Contrato correrio a conta dos recursos
consignados no Orgamento Gerd da Unido -- Fonte de Recursos 6151000000
Programa de Trabalho 10302201587580033 109689, a conta do elemento de
despesas 339039 - c6digo UG250052, sends emitida Nota de Empenho referente
ao exercicio de 2017.

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA se obriga a renovar a garantla prestada, segundo os crit6rios
estabelecidos no artigo 56 da Lei 8.666/93, na modalidade escolhida conforme sua
opgao. pele valor equivalente a 5% (cinco por cents) do valor anual estimado do
contrato, com cobertura compativel com a vig6ncia do presente aditivo

CLAUSULA QUARTA - DA PUBLICACAO
O presente terms aditivo seri publicado em extrato no DOU, at6 o quinto dia Otis do
m6s seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no puzo de vinte dias daquela
data, coma determinado no paragrafo Onico do Art. 61 da Lei no 8.666/93, correndo
as despesas por conta do CONTRATANTE

CLAUSULA QUINTA - DA KATIFICACAO
Ratificam-se as demais cliusulas e condig6es do contrato original, que nio
expressamente alteradas por este instruments, que aquele se integra, formando um
todd Onlco e indivisivel para todos os fins e efeitos de direito

E, por estarem as panes justas e contratadas, assinam o presente em 04 (quatro)
vias de igual tear e forma, na presenga das testemunhas abaixo, rubricadas as
vaginas precedentes, para que kurta deus efeitos juridicos, obrigando-se por si e
seus sucessores.

Dra. AWA CRISTINA PINHO MENDES PEREIRA
Direto ra Gerd do
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Sr. ALDO ZUCO
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