
MINISTÉRIO FEDERAL DE RONDÔNIA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÓNIA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONTRATO N° 10/2014 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
RONDÔNIA, E A EMPRESAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01 S/A, PARA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO
FIXO COMUTADO (STFC), SOB A
MODALIDADE: LOCAL, LIGAÇÕES DE FIXO
PARA FIXO (FF) E FIXO PARA MÓVEL, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA ATUAL
SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA
EM RONDÔNIA, E DA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILHENA.

A UNIÃO, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE
RONDÔNIA, localizada na Av. Abunã, n° 1759, Bairro São João Bosco, Porto VelholRO,
representada neste ato pelo Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado de
Rondônia, Sr. AGNALDO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade
n° 477.393 SSPIRO e do CPF n" 497.562.492-34, matrícula 5759, residente e domiciliado
nesta capital, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria n° 149/20 13/PRlRO,
publicada no DOU n° 236 em 5 de dezembro de 2013 e pelo artigo 108, inciso Ill, do
Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria n° 591 de
20/1112008, do Exmo. Procurador-Geral da República publicada no Boletim de ServiçolMPF
n0022MPF da 2a quinzena de novembro de 2008, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e a EMPRESA 01 S/A, CNPJ n° 76.535.764/0001-43, estabelecida à Rua
do Lavradio, n° 71, 2° andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo seu
Representante, Senhor DAVI DE OLIVEIRA BERTUCCI, brasileiro, casado, Executivo de
Negócios, Portador da Carteira de Identidade n° 1.614.662 SSPIDF e do CPF n° 872.857.111-
87, residente e domiciliado em Brasília-DF, e pela Senhora REJANE TAVARES DA SILVA,
brasileira, solteira, Executiva de Negócios, Portadora do Documento de Identidade n°
1.554.244 SSPIDF e do CPF n" 788.541.301-25, residente e domiciliada em Brasília-DF e
daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido no
Processo n° 1.31.000.0000139/2012-73, referente ao Pregão Eletrônico n° 13/2013,
considerando ainda as disposições estabelecidas da Lei n. 10.520/02, do Decreto n." 5.450/05,
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Decreto n"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7.89212013, Lei n." 8.666 de 21.06.93, com as devidas alterações e demais normas
pertinentes, têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente Contrato para a prestação
dos serviço especificados neste instrumento contratual, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC), sob a modalidade: Longa Distância
Nacional(LDN) e internacional (LDI), ligações de Fixo para Fixo (FF) e de Fixo para Móvel
(FM), para atender as necessidades da unidade do Ministério Público Federal em Rondônia:

• Procuradoria da República no Município de VilhenaIRO - PRMNilhena, com previsão
de ser instalada na Av. Major Amarante, 4040, Centro, 76980-000, VilhenalRO.

o valor anual estimado deste contrato é de R$ 9.228,76 (nove mil, duzentos e vinte e oito reais
e setenta e seis centavos), conforme proposta vencedora do item 01 do Pregão Eletrônico n."
13/2013, conforme detalhamento do quadro abaixo:

ITEM SERVIÇO

Serviço de Telefonia Fixa Comutada Local por meio de acesso digital (Feixe
El) para a seguinte unidade do MPF:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

• Procuradoria da República no Município de VilhenaIRO

QtdAnual Valor Unitário
Valor Total

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO Und Anual
Estimada (estimado)

(estimado)
1.3 STFC LOCAL VIA ACESSO DIGITAL El - ORIGEM DAS CHAMADAS: VILHENA (ROl

1.3.1 Instalação de acesso digital El 15 canais und 1 - -

1.3.2 ASSINATURA MENSAL DE ACESSO
und 12 R$ 310,44 R$ 3.725,28

DIGITALEl 15 CANAIS

1.3.3 ASSINATURA MENSAL FAIXA DE
und 12 R$ 166,17 R$ 1.994,04

NUMERAÇÃO DDR (50 ramais)
1.3.4 LIGAÇÃO FIXO-FIXO LOCAL min 21668 R$ 0,08 R$ 1.733,44

1.3.5 LIGAÇÃO FIXO-MÓVEL LOCAL min 2400 R$ 0,74 R$ 1.776,00

SUBTOTAL: R$ 9.228,76zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M PF
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- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Projeto/atividade:03.062.0581.4264.000l - Plano Interno: MSATESTADOS, no elemento de
despesa 3390.39.58 -Serviço de Telecomunicações, conforme Nota de Empenho n."
2014NE000240, de 06/05/2014.

A CONTRATADA deverá instalar e disponibilizar os serviços da Sede da Procuradoria
da República em VilbenalRO, impreterivelmente a partir do dia 20 de maio de 2014.

o prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da data de 20 de maio de
2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 ( sessenta)
meses, se vantajoso para a Administração.

As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo Único - A CONTRATADA, além das obrigações previstas no Edital do Pregão
Eletrônico n." 13/2013, deve:

I. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na
licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato
impeditivo da manutenção dessas condições;

11. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

Ill. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

IV. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências do
CONTRATANTE;

V. Prestar ao CONTRATANTE os serviços objeto deste contrato, conforme
estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico n.o XX/20 13 e seus anexos,
obedecendo à regulamentação aplicável descrita neste documento, em especial, àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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regulamentação da Anatel referente à qualidade dos serviços.
VI. Alocar um consultor ou gerente de contas para acompanhar o contrato e indicar

o(s) funcionário(s) que estarão designados para atender as solicitações da PRRO
relativas a esta contratação.

VII. A qualquer tempo, a PRRO poderá solicitar a substituição do referido consultor ou
gerente de contas da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos serviços.

VIII. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações, comunicações de dados ou
mensagens de fax, realizadas por meio dos serviços desta contratação;

IX. Prestar o serviço 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
durante todo o período de vigência do CONTRATO.

X. Fornecer Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, durante toda a vigência do contrato, por meio de
chamada telefônica, sem nenhum ônus ao CONTRATANTE, a fim de que seja
possível registrar reclamações sobre o funcionamento do serviço contratado, obter
suporte técnico e esclarecimentos;

XI. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto
contratado, não podendo transferir a outras empresas a responsabilidade por
problemas de funcionamento do serviço.

XII. A PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA - PRRO não aceitará a
transferência de qualquer responsabilidade da Contratada para terceiros, exceto no
caso de transferência de Contratos de Concessão ou de Permissão, ou de Termo de
Autorização, devidamente aprovada pela AnateI.

XIII. Responsabilizar-se pelas infraçõeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà regulamentação aplicável, que consistirão em
infrações contratuais quando comprometerem os serviços prestados a esta
Procuradoria;

XlV. Solicitar autorização do fiscal do contrato, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência, caso os serviços a serem executados impliquem a paralisação do
sistema;

Xv, Executar os serviços com o maior padrão de qualidade possível, sendo direito do
CONTRATANTE exigir que serviços avaliados por ele como fora dos padrões de
qualidade sejam refeitos;

XVI. Após os serviços, manter as instalações do CONTRATANTE em perfeitas
condições de operacionalidade, limpeza e respeitando todas as características
originais dos ambientes que tenham sido alteradas durante as atividades de
manutenção;

XVII. Responsabilizar-se por danos nos equipamentos e componentes dos sistemas,
decorrentes de falha, negligência, imprudência, imperícia ou dolo dos empregados
da CONTRATADA na manutenção ou operação, arcando com todas as despesas
necessárias, inclusive a substituição de peças, que se verificarem necessárias ao .r/
restabelecimento das condições originais dos equipamentos e sistemas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI(!
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XVIII. Manter os funcionários, quando em serviço, em totais condições de higiene
pessoal, trajando uniforme, portando crachá de identificação com os dados do
empregado e foto recente e com Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
adequados;

XIX. Fiscalizar e orientar todos os empregados sobre o uso correto dos equipamentos,
promovendo a substituição de materiais desgastados ou que já não apresentem
condições favoráveis de uso;

XX. Entregar as faturas nos endereços das respectivas unidades do MPFIRO em que os
serviços serão prestados, no prazo de 10 dias antes do vencimento;

XXI. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar as faturas mensais em
meio eletrônico.

XXII. O CONTRATANTE poderá requisitar as faturas mensais, quando necessário, em
meio escrito.

XXIII. Não modificar as especificações dos serviços sem autorização por escrito do
Fiscal do Contrato.

XXIV. Os casos não abordados serão definidos pelo CONTRATANTE, de maneira a
manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão.

Manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em benefício próprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto contratual;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xxv. Comunicar, imediatamente, a ocorrência ou indício de furto ou vandalismo em
componentes dos sistemas relacionados com o contrato;

XXVI. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-
los à época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

XXVII. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da
espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato,
ainda que acontecido em dependência da PRRO;

XXVIII. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada
por prevenção, conexão ou continência.

XXIX. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e
indenizações oriundas de danos ou quaisquer prejuízos causados pela
CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em nenhuma
hipótese, responsabilidade solidária por parte da CONTRATANTE;

XXX. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;

XXXI. Observar todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações
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não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados.

XXXII. Responsabilizar-se pelos materiais e serviços necessários à conexão dos acessos às
instalações da CONTRATANTE, sem ônus para esta última;

XXXIII. Os acessos necessários à prestação dos serviços deverão ter plena compatibilidade
com as Centrais Privadas de Comutação Telefônica utilizadas pelas unidades do
MPFIRO;

XXXIV. Bloquear, sem ônus para o CONTRATANTE e caso seja tecnicamente possível, as
ligações destinadas aos serviços oriundos de ligações a cobrar e telefonia móvel.
O bloqueio deve ocorrer apenas após solicitação formal da PRRO;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xxxv. Disponibilizar, quando tecnicamente possível, o bloqueio de código de seleção de
prestadora de serviços de longa distância não autorizada pela PRRO;

XXXVI. Oferecer gratuitamente os serviços de conta detalhada, bem como os serviços
relativos à habilitação de linhas e substituição de números;

XXXVII. Prestar suporte técnico em período integral 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, com atendimento imediato em caso de falha, inclusive dos
equipamentos de conexão fornecidos pela CONTRATADA e instalados em
qualquer das dependências físicas do CONTRATANTE;

XXXVIII. Até 60 (sessenta dias) antes do término da vigência do contrato, a CONTRATADA

deve fornecer o tráfego efetuado pela CONTRATANTE em minutos, de forma

impressa e/ou eletrônica, de acordo com o modelo da planilha de formação de

preços e estimativa de tráfego constante da Cláusula Segunda;

XXXIX. Repassar ao CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, todos os

preços e vantagens ofertados ao mercado, inclusive os de horário reduzido, sempre

que esses forem mais vantajosos do que os ofertados na proposta;

XL. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

a. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorização do CONTRATANTE;

b. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

c. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do

CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato.

XLI. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a

execução dos serviços;

XLII. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser

solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

XLIII. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas

todas as formalidades e exigências do contrato;
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XLIV. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no

cumprimento do contrato;

XLV. Inspecionar os materiais utilizados pela CONTRATADA para execução dos

serviços;

XLVI. Avaliar e por em prática as recomendações feitas pela CONTRATADA no que

diz respeito às condições, ao uso e ao funcionamento dos equipamentos;

XLVII. Nomear um ou mais servidores, para fazer a fiscalização e o acompanhamento da

execução dos serviços. Tal fiscalização não exclui nem reduz as responsabilidades

da CONTRATADA em relação ao acordado.

XLVIII. A CONTRATANTE poderá solicitar que os números (códigos de acesso)

utilizados atualmente deverão ser mantidos (Portabilidade).

Representará a Administração em cada CONTRATO um Fiscal especialmente designado pela
CONTRATANTE, auxiliado por seus assistentes, os quais deverão ser servidores do quadro
efetivo do Ministério Público Federal.

Parágrafo Primeiro - Ao Fiscal caberá a atestação das faturas referentes aos serviços
prestados. As providências que influenciarem na prestação dos serviços à CONTRATANTE,
como, por exemplo, interrupções para manutenção, deverão ser informadas ao Fiscal, em
tempo hábil, para a adoção das medidas apropriadas.

Parágrafo Segundo - Sendo identificada cobrança indevida na FaturaINota Fiscal de Serviço,
a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério, fazer a glosa dos valores indevidos, ou solicitar
formalmente da CONTRATADA a reapresentação da Nota Fiscal de Serviço, devidamente
corrigida. Nesse caso, a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir do
recebimento do documento corrigido.

Parágrafo Terceiro - Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota
Fiscal de Serviço, a FISCALIZAÇÃO comunicará formalmente os fatos à CONTRATADA a
fim de que seja feita a devolução do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros
meios quando se tratar do último mês do contrato.

Parágrafo Quarto - A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA , durante a
vigência do contrato, o aumento do desconto ofertado, quando esse se mostrar desvantajoso
para a Administração, levando-se em consideração os preços praticados por empresas do ramo,
tanto no setor público quanto no setor privado.

Parágrafo Quinto - Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de
maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n." 8.666/93, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis durante o período de 12 (doze) meses. Ao final
desse período, os preços poderão ser reajustados, mediante índice divulgado pela Agência
Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

Parágrafo Primeiro - O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior, se assim vier
a ser autorizado, de acordo com § 5°, art. 28 da Lei n. 9.069/95. Caso o órgão regulador
(ANATEL) venha a determinar a redução de tarifas, essas serão de imediato estendidas à
PRRO.

Parágrafo Segundo - A Contratada deverá informar por escrito à PRRO o reajuste ou redução
de tarifas, juntando ao expediente os respectivos atos constando os novos valores tarifários
homologados e divulgados pela ANATEL.

Parágrafo Terceiro - O percentual de desconto contratado incidirá sobre os novos valores
estabelecidos, desde que o resultado dessa operação esteja em consonância com a média dos
preços praticados no mercado.

Parágrafo Quarto - Caso a tarifa seja majorada, será permitida a repactuação do valor do
contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da assinatura
do contrato ou da data da última repactuação, ou ainda, anteriorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà periodicidade mínima,
determinada por legislação superveniente, condicionados à demonstração analítica dos
componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

Parágrafo Quinto - Caberá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo dos cálculos.
Parágrafo Sexto - Os efeitos financeiros do pedido de repactuação serão devidos a contar da
data da solicitação da CONTRATADA.

A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da
CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do
contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

Parágrafo Segundo - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,y~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
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contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a
CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem
prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências
acauteladoras.

O presente contrato fundamenta-se nas Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993, bem como o
decretozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5.45012005 e vincula-se ao edital e anexos do Pregão Eletrônico n. XX/2013,
constante do processo 1.31.000.000139/2012-73, bem como à proposta da CONTRATADA.

O Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) ora contratado rege-se, em especial, pelos
comandos aplicáveis da seguinte legislação:

a) Lei n. 9.472, de 16/7/1997 - Lei Geral de Telecomunicações;

b) Decreto n. 6.654, de 20/1112008 - Plano Geral de Outorgas (PGO);

c) Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, aprovado pela
Resolução ANATEL n. 426, de 09/12/2005;

d) Regulamento de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao
Uso do Público em Geral - STFC, aprovado pela Resolução ANATEL n. 424, de
06/12/2005;

e) Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria.

O pagamento à CONTRATADA pelo fornecimento do objeto será efetuado até o dia de
vencimento da fatura mensal, por meio de depósito em conta corrente através de Ordem
Bancária.

Parágrafo Primeiro - A liberação para pagamento da fatura ou nota fiscal ficará condicionada
ao atesto do Fiscal do Contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n ° 8.666/93.

Parágrafo Segundo - A Fatura dos serviços prestados deverá vir devidamente discriminada,
em nome da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, CNPJ n.? 26.989.715/0026-
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60, juntamente com os seguintes documentos:

a) Comprovação de regularidade junto ao SICAF e/ou à Seguridade Social, ao
FGTS, e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, se for o caso;

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Parágrafo Terceiro - A Fatura deverá ser entregue à CONTRANTE no prazo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 (dez) dias
antes de seu vencimento.

Parágrafo Quarto - Na hipótese de a contratada deixar de entregar qualquer documentação
exigida nesta seção ou deixar de cumprir algum dos requisitos de habilitação da licitação que
originou o presente contrato, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para que
sejam sanadas as pendências no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período. Findo
este prazo sem que haja a regularização por parte da CONTRATADA, ou apresentação de
defesa aceita pela CONTRATANTE, fatos estes que, isoladamente ou em conjunto,
caracterizarão descumprimento de cláusula contratual, estará o Contrato passível de rescisão
unilateral pela Administração, nos termos do art. 79, da Lei 8.666/93, e a CONTRATADA
sujeita às sanções administrativas previstas neste Termo de Referência, no Edital e no
Contrato, nos temos da Lei de Licitações e Contratos.

Parágrafo Quinto - Na hipótese de ocorrer o disposto no parágrafo anterior, por 02 (dois)
meses consecutivos e/ou 04 (quatro) alternados, no período do contrato, sem motivo
comprovadamente demonstrado e aceito pela Administração, o contrato será rescindido
unilateralmente pela Administração, nos termos do art. 79, da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sexto - Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos
documentos exigidos listados no item 7.3 deste, importará em prorrogação automática do
prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE, não gerando qualquer tipo de direito
à CONTRATADA.

Parágrafo Sétimo - Eventuais acertos de acréscimos ou supressões poderão ser efetuados no
faturamento do mês subseqüente.

Parágrafo Oitavo - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA em desacordo com
as condições estabelecidas neste instrumento, no edital e seus anexos.

Parágrafo Nono - A CONTRATANTE fica obrigada a fazer as retenções legais.

Parágrafo Décimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa
de atualização financeira devida pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM=IxNxVP

Onde:

I = Índice de atualização financeira;

1= (TX / 100)/365

TX = Percentual da taxa anual de juros de mora de 6,00% (definido no art. 1.062 - Cód.

Civil);

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

Parágrafo Décimo Primeiro - A fatura não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à
CONTRATADA para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição.

Parágrafo Décimo Segundo - A CONTRATANTE, além das hipóteses previstas nesta
Cláusula, poderá ainda sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Descumprimento parcial ou total do contrato;
b) Débito da CONTRATADA com a CONTRATANTE, proveniente da execução do
contrato decorrente desta licitação;
c) Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento poderá ficar
retido até que a CONTRATADA atendazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà cláusula infringida;
d) Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar
a CONTRATANTE;
e) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

Parágrafo Décimo Terceiro - O atraso no pagamento em que a CONTRATADA tiver dado
causa não a autoriza suspender a execução do objeto.

Se a empresa contratada descumprir as condições deste Termo de Referência, Edital e do
Contrato, ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas leis n.os 10.520/2002, 8.666/93 e
demais normas que regem a matéria.
Parágrafo Primeiro - A inexecução parcial ou total do contrato pela licitante contratada
ensejará, na forma do art. 77 da Lei 8.666/93, a sua rescisão, bem como a aplicação pela
Contratante de uma ou mais das sanções administrativas previstas no art. 87 da Lei n."
8.666/93, abaixo relacionadas, sem prejuízo das demais cominações legais:

M
693216- 0510/0500- www.prro.mpf.gov.br

Av. Abunã 1759 São João Bosco CEP 76803-749 - Porto Velho/RO

Pá .11 de 15

Ministério Público Federal

http://www.prro.mpf.gov.br


MINISTÉRIO FEDERAL DE RONDÔNIA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois)anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Parágrafo Segundo - A aplicação da(s) penalidade(s) caberázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà autoridade competente da
Unidade do MPU, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem
prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração, e das cabíveis
cominações legais.
Parágrafo Terceiro - Em conformidade com o artigo 86 da Lei n." 8.666/93, o atraso
injustificado no início da prestação de serviços objeto deste Termo de Referência e do
Contrato sujeitará a licitante/contratada à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o
valor total da contratação, por dia de atraso injustificado, a partir do dia imediato ao
vencimento do prazo estipulado para o início das atividades/a entrega dos produtos, limitada
sua aplicação até o máximo de 10 dias.
Parágrafo Quarto - A Administração, além da multa prevista no parágrafo anterior, poderá
rescindir unilateralmente o contrato e aplicar outras sanções previstas em Lei e neste
instrumento.
Parágrafo Quinto - Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002 a licitante que, dentro do
prazo de validade de sua proposta, negar-se a assinar o termo de contrato, deixar de retirar a
nota de empenho, ou deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal ficará, impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciada
no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das
demais cominações legais, garantida a prévia defesa.
Parágrafo Sexto - Será aplicável sobre o valor total da contratação, cumulativamente ou não
com outras sanções, multa na forma abaixo, garantidos o contraditório e a ampla defesa:

I. Para os casos não previstos nas tabelas a seguir, multa de até 10% (dez por cento),
por inexecução total do contrato e de 5% (cinco por cento) se ocorrer inexecução
parcial, reconhecendo a contratada, desde já, os direitos da Administração, nos termos
do art. 87 da Lei n." 8.666/93.

lI. Nas tabelas abaixo constam relação de infrações contratuais e a gradação da multa a
ser aplicada:
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TABELA 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA
01 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato
02 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato

03 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato
04 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato
05 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato

06 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

Executar serviço incompleto, paliativo,

t
substitutivo como por caráter

2 Por ocorrência
permanente, ou deixar de providenciar

recomposição complementar;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo 5 Por dia e por tarefa designada

de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais;

3
Destruir ou danificar documentos por

4 Por ocorrência
culpa ou dolo de seus agentes;
Recusar-se a executar serviço

4
determinado pela

3 Por ocorrência
FISCALIZAÇÃO/GESTÃO, sem

motivo justificado
Permitir situação que crie a

5
possibilidade de causar ou cause dano

5 Por ocorrência
físico, lesão corporal ou consequências

letais;

6
Entregar com atraso a documentação

1 Por ocorrência e por dia
exigi da no Edital e em seus anexos;

7
Entregar incompleta a documentação

1 Por ocorrência e por dia
exigida no Edital e em seus anexos;

Entregar com atraso os esclarecimentos
formais solicitados para sanar as

8 inconsistências ou dúvidas suscitadas 1 Por ocorrência e por dia
durante a análise da documentação
exigida no Edital e em seus anexos.

Parágrafo Sétimo - Também será considerada inexecução parcial do contrato, o
enquadramento da Licitante/Contratada em pelo menos 1 (uma) das situações abaixo:
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TABELA 3
Situação Grau da infr~ão Quantidade de Infrações

1 2 6 ou mais
2 3 5 ou mais
3 4 4 ou mais
4 5 3 ou mais
5 6 2 ou mais

Parágrafo Oitavo - No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias
úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada da fatura,
ou da garantia prestada, ou ainda cobrada judicialmente consoante o § 3° do art. 86 e § lOdo
art. 87 da Lei n." 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês.
Parágrafo Nono - Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas no subitem 8.4 e
nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei 8.666/93 bem como a rescisão contratual, serão
publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
Parágrafo Décimo - Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas neste
capítulo, é assegurada defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificaçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà

licitante vencedora ou contratada, salvo no caso de declaração de inidoneidade, em que o
prazo será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.
Parágrafo Décimo Primeiro - Os recursos quando da aplicação das penalidades previstas no
subitem 8.4 e no art. 87 da Lei n." 8.666/93, exceto para aquela defmida no inciso IV, poderão
ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura
da ata.
Parágrafo Décimo Segundo - Recursos - Da aplicação das penalidades de advertência e
multa poderão ser interpostos recursos o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do
ato ou lavratura da ata, ao Exmo. Sr. Procurador - Chefe (art. 106, inc. VIII, do Regimento
Interno do MPF), a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. Da aplicação da
penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar com a unidade gestora, caberá
recursos, no mesmo prazo, ao Exmo. Sr. Procurador - Geral da República, a ser encaminhado
Pelo Procurador chefe (art. 106, inc. IX, do Regimento Interno do MPF).
Parágrafo Décimo Terceiro - Pedido De Reconsideração - No caso de aplicação da
penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a unidade gestora, caberá pedido
de reconsideração ao Exmo. Sr. Procurador-Chefe (art. 106, inc. IX, do Regimento Interno do
MPF), no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.
Parágrafo Décimo Quarto - Nas hipóteses de declaração de inidoneidade e impedimento de
licitar e contratar com a União, incumbe ao Exmo. Sr. Procurador - Geral da República a
aplicação da penalidade e decidir os pedidos de reconsideração (Art. 4°, inc. XXIII, do
Regimento Interno do MPF).
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAForo da Cidade de Porto Velho - RO é o competente para dirimir dúvidas que vierem a
surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato
lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes juntamente com as
testemunhas abaixo.

Porto Velho, .fi dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.d 'lIlI..d de 2014.

KSILVA
IdaPRlRO Representante Contratada

REJANE TAVARES DA SILVA

Representante Contratada

nto 1 Barbosa
CPF: 204.825.232-04

Gabriel Feira Schmaedeck
CP .903.571.240-49

APROVO.

Porto VelholRO, l ~ dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)Ao... {J de 2014.

Procura~ ~ ctt.lt:ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ieslev Miranda Alves
Procurador· Chtee

pR/RO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA 
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PR-RO-000135j',  /2018 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
10/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
EM RONDÔNIA, E A EMPRESA 01 S/A, PARA PRES-
TAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTA-
DO SOB A MODALIDADE LOCAL, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚ-
BLICA NO MUNICÍPIO DE VILHENA. 

A UNIÃO, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE 
RONDÔNIA, CNPJ 26.989.715/0026-60, localizada na Rua José Camacho, n.° 3307, bairro 
Embratel, Porto Velho/RO, representada neste ato pelo Secretário Estadual da Procuradoria da 
República no Estado de Rondônia, Sr. AGNALDO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade n° 477.393 SP/R0 e do CPF n° 497.562.492-34, residente e domiciliado nesta 
capital, no uso da competência a si atribuída pelos normativos contidos na Portaria 
n°86/2015/PR/R0 e no Art. 33, XII, do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado 
pela Portaria SG/MPF n° 382, de 05 de maio de 2015, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e a empresa OI S/A, CNPJ n° 76.535.764/0001-43, estabelecida à Rua do 
Lavradio, n° 71, 2° andar, Centro — Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo seu 
Representante, a Senhora IVANILDE ROSA BEZERRA, brasileira, casada, administradora, 
portadora da Cédula de Identidade n° 83730797-0-SSP-MA e CPF n° 449.170.403-10 e pela senhora 
VIVIAN DE SOUZA DUARTE FIORENTINI, brasileira, casada, executiva de negócios, 
portadora da Cédula de Identidade n° 2847263-SSP-DF e o CPF n° 880.640.501-20, e daqui por 
diante designada simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado, o Quarto Termo 
Aditivo ao Contrato 10/2014, para Prestação de Serviços Telefônicos Fixos Comutados sob a 
modalidade Local na Procuradoria da República no Município de Vilhena, em conformidade 
com o disposto na CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por finalidade de prorrogar o prazo de vigência, em 

atendimento ao previsto na CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA do Contrato n° 10/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DA VIGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo prorroga a vigência deste contrato por 12 (doze) meses, a partir de 20 de 
maio de 2018 a 19 de maio de 2019. 
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I NILDE R SA ERRA 
Representante da Con i tada 

E SOUZA DUARTE FIORENTINI 
Representante da Contratada 

AGNALDO 
Secretário Estad 

VA 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA 
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas com este Termo Aditivo, durante o exercício de 2018, correrão à conta da Nota de 

Empenho no 2018NE000056, disponibilizados no projeto/atividade: 03.062.0581.4264.0001 — Plano Interno: 
MBIESTADOS, no elemento de despesa 3390.39.58 — Serviços de telecomunicações. 

Para o exercício de 2019, será emitida a competente Nota de Empenho nos mesmos parâmetros da 
anterior. 

CLÁUSULA QUARTA — DISPOSIÇÕES FINAIS 

Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato original não alteradas por este instrumento. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo, lavrado em 
três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

Porto Velho-RO, j%  de   AM  de 2018. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALPROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIAPR-RO-00028718/2018
3º TERMO DE APOSTILAMENTO

O  Terceiro  Termo  de  Apostilamento  de  Reajuste  ao  Contrato  10/2014,  processo  nº1.31.000.000277/2016-86,  celebrado  em  19/05/2014,  entre  o  Ministério  Público  Federal  –Procuradoria da República no Estado de Rondônia e a Empresa OI S.A., com base no parágrafo8º, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, c/c Acórdão nº 976/2005 – TCU – Plenário, fica alterada aCláusula Segunda – Do Valor, que passa a ser o valor anual estimado de R$ 10.728,64  (dezmil  e  setecentos  e  vinte  e  oito  reais  e  sessenta  e  quatro  centavos),  com efeito  financeiroaplicável  aos  serviços  prestados  a  partir  de  19/05/2018,  onerando  o  Programa  de  trabalho:03062058142640001, Natureza de Despesa 3390.39.58 – Serviços de Telecomunicações, Nota deEmpenho: 2018NE000056.Os novos valores dos componentes contratuais passarão a ser:

Porto Velho, 07 de agosto de 2018.
_________________________________AGNALDO DA SILVASecretário Estadual da PR/RO

REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS
Serviços

1 - - - - -
12 R$ 348,794 R$ 4.185,53 3,454% R$ 360,841 R$ 4.330,10 

12 R$ 186,700 R$ 2.240,40 3,454% R$ 193,149 R$ 2.317,78 
21668 R$ 0,0900 R$ 1.879,74 3,454% R$ 0,093 R$ 2.017,48 
2400 R$ 0,8310 R$ 1.925,89 3,454% R$ 0,860 R$ 2.063,29 

R$ 10.231,57 R$ 10.728,64 

Qtd Anual Estimada Valores Unitários Atuais Valor Total Estimado Reajuste IST Mai/2017 a Mai/2018
Valores Unitários Reajustados

Valor Total Estimado ReajustadoIstalação de acesso digital E1 – 15 canaisASSINATURA MENSAL DE ACESSO DIGITAL E1 15 CANAISASSINATURA MENSAL FAIXA DE NUMERAÇÃO DDR (50 ramais)LIGAÇÃO FIXO-FIXO LOCALLIGAÇÃO FIXO-MÓVEL LOCAL
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   MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA   COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO   SEÇÃO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL
PR-RO-00015460/2019/2019

QUINTO  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº10/2014,  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A UNIÃO,POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA DA RE-PÚBLICA EM RONDÔNIA, E A EMPRESA OI S/A(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),  PARA PRESTA-ÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTA-DO  SOB  A MODALIDADE  LOCAL,  PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DAREPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILHENA/RO.

A UNIÃO,  por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA,CNPJ 26.989.715/0026-60, localizada na Rua José Camacho, nº 3307, Embratel, Porto Velho/RO,representada  neste  ato  pelo  seu  Secretário  Estadual,  Sr.  ROGÉRIO  ÂNGELO  LIMADOMINGUES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 314.941 SPS/RO e do CPFnº 438.015.102-63, residente e domiciliado nesta capital, no uso da competência a si atribuída pelosnormativos contidos na Portaria n° 33/2019/PR/RO e no art.  41,  X e XI,  do Regimento InternoAdministrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 05 de maiode  2015,  doravante  denominado  simplesmente  CONTRATANTE e  a  empresa  OI  S/A  (EmRecuperação Judicial), CNPJ nº 76.535.764/0001-43, estabelecida à Rua do Lavradio, nº 71, 2°andar, Centro – Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada por seus representantes, Sra. IVANILDEROSA BEZERRA, brasileira, casada, administradora, Executiva de Negócios, portadora da Cédulade Identidade nº 83730797-0 SSP/MA e o CPF nº 449.107.403-10 e Sr.  JEAN SILVA, brasileiro,casado, Gerente de Vendas, portador da Cédula de Identidade nº 11.412.845 SSP/MG e o CPF nº054.873.186-11, e daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo eavençado, o Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2014, para Prestação de Serviços TelefônicosFixos  Comutados  sob  a  modalidade  Local na  Procuradoria  da  República  no  Município  deVilhena,  em conformidade com o disposto no art. 57, II c/c §4º, da Lei 8.666/1993.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETOO presente Termo Aditivo tem por finalidade de prorrogar excepcionalmente o prazo devigência do Contrato nº 10/2014, com base no art. 57, II c/c §4º, da Lei 8.666/1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DA VIGÊNCIAO presente  Termo Aditivo  prorroga excepcionalmente  a  vigência  deste  contrato  por  12(doze) meses, a partir de 20 de maio de 2019 a 19 de maio de 2020.
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   MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA   COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO   SEÇÃO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAs despesas com este Termo Aditivo, durante o exercício de 2019, correrão à conta de Notade  Empenho nº  2019NE000057,  disponibilizadas  no  projeto/atividade:  03.062.0581.4264.0001  –Plano Interno: MBIESTADOS, no elemento de despesa 3390.39.58 – Serviços de telecomunicações.Para o exercício de 2020, será  emitida nova Nota de Empenho específica,  nos mesmosparâmetros da anteriormente citada.
CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAISPermanecem em vigor  as  demais  cláusulas  do  contrato original  não  alteradas  por  esteinstrumento.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo,lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
Porto Velho, ___ de maio de 2019.

________________________________________ROGÉRIO ÂNGELO LIMA DOMINGUESSecretário Estadual Substituto da PR-RO(assinado eletronicamente)
_______________________________IVANILDE ROSA BEZERRARepresentante da Contratada(assinado eletronicamente)

_________________________________JEAN SILVARepresentante da Contratada(assinado eletronicamente)
TESTEMUNHAS:

_______________________________CAMILA CRISTINA LINO OLIVEIRACPF: 326.832.938-10(assinado eletronicamente)
___________________________________ARTHUR CYRINO OLIVEIRACPF: 030.736.353-86(assinado eletronicamente)
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 

Assinatura/Certificação do documento  PR-RO-00015460/2019 TERMO ADITIVO

Signatário(a): CAMILA CRISTINA LINO OLIVEIRA

Data e Hora: 16/05/2019 12:22:26

Assinado com login e senha

Signatário(a): ROGERIO ANGELO LIMA DOMINGUES

Data e Hora: 16/05/2019 15:46:10

Assinado com certificado digital

Signatário(a): ARTHUR CYRINO OLIVEIRA

Data e Hora: 15/05/2019 15:57:40

Assinado com login e senha

Signatário(a): JEAN SILVA

Data e Hora: 16/05/2019 14:58:00

Assinado com login e senha

Signatário(a): IVANILDE ROSA BEZERRA

Data e Hora: 16/05/2019 15:14:21

Assinado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 94502336.49D2309E.D1F751FA.B2675A62
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