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L-E_M_PR_E_S_A_B_RA_S_IL_E_IR_A_D_E_C_O_RR_E_IO_S_E_T_E_LE_'G_R_A_FO_S_---' ~iJlCORREIO( I
4º TERMO ADITIVO AO COf'lTRATO nº 9912238406 QUE EnTRE SI FAZEM A InSTITUTO DE r'it.f
PREVIDÊI.JCIA SOCIAL DO MUHICíPIO DE A!'JGRA DOS REIS E A EMPRESA BR.4SItM11QRAPPr~ .• ,
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. proc.no .. ,:

FoIh£r ---

2:3900-1130
'1 ."UF:

RJ 1:-
FAX: .•.• '~ i

21 ')3'::5 1=:'-'00 I -<llI
lJ V -..•.''''-10

CONTRATANTE:
Denominação/Nome por extenso:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIALDO MUNiCíPIO DE ANGRA DOS REIS
CNPJ/MF: . . Insericfã.;, Estadual:
10.590.600/0001-00 *******,a**
SIGLA/Nól)"?' r,::sulllit:lo: RanKI de Ativida,je:
Al\lGRAPREV ,-,.••.• '" Se •.uri,ja.j~ 8c".::ial Ol:.rk atória
Enclere1fo: . ' J {/;

RUA ARCEBISPO SANTOS, 32 - CENTRO • ..r r-
Cidade: '-d': ,I,:'
ANGRA DOS REIS " •
Telefone:

En1jerel;o Eletrônico:
i -,s.aea@an •.ra.r'.( oV.br
Nome do Responsável:
JOSÉ ANTÔNIO DOS REMÉDIOS
Cargo:
DIRETOR-PRESIDENTE

RG:
07551784-7 DICRJ

CPF:
008.342.017 -71

CONTRATADA:
ECT - Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de
1969.
t-Jürne da DirE:toria Regional: I CNPJ/MF/DR:
RIO DE JANEIRO 34.028.316/0002-94
Endereço:
AVEtJIDA PRESIDENTE VARGAS, 3077 - 23º AI-JDAR - CIDADE I-JOVA
Cidade: 11IF: ICEP:
RIO DE JANEIRO R.J 20210-900
Telefone: I FAX:
(21) ~503-8369/8:::54 (21) 2503-8407
Endereço Eletrônico:
rior3va r@corraios.com.br
Diretor RE:gional:
aMAR DE ASSIS MOREIRA
RG: , , 'ICPF:
(113,:363.570-2 - IFP/RJ

;
891 .834.107-59.

Gerente d8 VE:ndas no Varejo:
MARCELO JORGE ROCHA .

"
RG: ICPF: "
08775:35:3-9 DIC/RJ 015.584.687-65

As partês, acima itj8ntifica,jas, têm, .?ntre si, justo e aVE:nçaclo ti cêletlralll pür fürça de. prês,?'nte
Instrulllento, 1?laborado conform8 disposto no art. 62, ~ 3º, 11, da Lei :::.61)13/93 oS ,j8mais
alt8raçoc.8s posteriores, o 4º TERlv10 ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃ/DE
SERViÇOS, de aGord,) com as seguintes cláusulas 8 condi.;;'5es: ~"

4ºTerTnü A,jitivü - Prürrog3.ção d,=:Vi9ência - OP lO'
DIREF:,RIA REt3IC'f'lAL Cl() RIC' DE JA!'lEIRü

GERÊI J(:I.<\ DE VEllDAS I li) v'<\REJ() - Av, Pr6sid6nt.:. Varg33, 20:'7 - :='82 and3r
- Ciclade n:.va - Ri,] .:Ie. Jano:sir.:,/R.J C:EP,: :20:::1ú-900

Telef.:,n8: (~1) ::::ü3-33,:;9/8~5..J. - Fa:.:: ::::5ü3-t'..J.ü:' - 8-lroail: rjge.varoZJc.:.rr6i('s.c.:.m.br
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS tt.JI1 CORRElgsJGRl\~~,~l
, o o .•proC.n _,,,-,,-

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Folt~ o "l.J~_,.....-
O pr,:;s.?nteTermo Aditivo t.~mpor objeto a proITügal;ão da vig8ncia cio Contrato Oh91:i:-'~

pm mais 1:2 mGses, bem como a exclusão dos su!:litens, 10.3 ,:: 10A ela Cláusula Dé,:imB.,
exclusão da Cláusula Décima Seguncla e alterar a numeração da Cláusula.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Em conformidade com o art. 57, 11 da Lei n.º 8.13136/93 e com a cláusula sétirna ,jo
contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar l) contrato por 12 (d,)::e) meses, ,j,?
C-/--/~-1"" t' '~/'-1'-'14 ". .•.••, ~.It '-'I ~u ~ a ti UI) UI ~u . li, .; -. ~

i ; ;'.,,o d r.
"" • Q l-

o • i"r L/ ..' :
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXCLUSÃO: •..•. \.

Excluir os subitens 10.3 e 10.4 da Cláusula Décima - Da Dota,;ão Or,;anl,?ntária:

10.3. Nos ex,::rcícios seguintes, as d,?sp,:;sas correrão à (;onta (I,:: ,jc,taçoS,::s
orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa, ficandü a
CONTRATANTE obriga,ja a apresentar, no início de cada ,:::,:,::rcício,a resp,::ctiva t./c.ta de
Empenho 8stimativa e, havendo n8c8ssidadG, 8mitir tJota ele Emp,:.nll,j Gornplo?rncntar,
r,?speitada a mesma classificação orl;amentária.

10.4. No caso d,:; insufici&ncia da dotação or,;amentária provisionada para ,) e'.:,::rcí,::io
COlT8nte,a CONTRATANTE d,::verá emitir e apresentar nota Ij8 ,:;mp,::nhú,::;o)mpl.::m.::ntarpara a
continuhjade da prestação elo serviço pela ECT.

Excluir a Cláusula Décima Segunda - Da Publica.;:ão

Caberá à CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a put,liGal~ãü r6sumida do
instrumentü d8 contrato ~ ele S8US aditamentos, na impransa üfiGial 'o. no praz.) l,sgal,
encaminhando à ECT cópia da publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO

Alterar a numeração 'das, cláusulas Décima. Terc8ira e S8USsubitcns o=: Dé,::ima.QUElrta,
que passa a S8r: . ..• ",

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

12.1 . A ECT não S8 r,?sponsabiliza:

12.1.1. por valor incluído 8nl ü!:ljo:,tospostados 88m a ro:,sp8ctivach2.clara.;ãüd.:: vale,r e
13mCarta ou Envelüpe EnCCtmeIKla-Resp(,sta;

12.1.2. pela ci8müra na execução de qualquer serJiço, resultant8 ,je ümissãe. (,U I::rr,)
por parte da CONTRATANTE;

12.1.3. por prejuízos indir,~to)se b8n8fícios não-rGaliza,j,js;
L1o T'=ITIlü Aditivü - PrülTü :1":Si,) dõ- Vi ,~n(:ia •• :'F' "Dl

DIRETORIA REGlor'IAL Dü Rlü DE JA 'JEIRtJ
GERÊr lei'; DE VEr IDAS r l() VAREJ() - Av. Presid",nl", Vargas, 3077 - :::2º andar

- Cidade r'lova - Rio de Jan,::ir.j/RJ CEP.: :2ü::!iO-9úO
TelEofün8: (:::'1) :::5ü;j-::;31:,9/8~E:-~ - Fa.:: 2E:08-8-l-Ü:' - 8-rnail: rjge.var':;P,x.rre.iüs.cürn,br



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

12.1.4. por ot'jeto qUI::, no to,jo OU .::111part,::, seja GoJnfise;a,j(1
autoridade competente, eles.;leqUE:haja comprova,;ãl) dCII:;umental;

12.2. A responsat,i1idael,::da ECT cessa, S8m prejuí::o d(J dispüstü n.)(s) resp.::ctivü(s)
ANEXO(s), nas seguintes condiçôes:

12.2.1. quando o ot,jetü tiv8r sido\ entregul:: nl) elKlereçl) do clestinatári,} a qUI::111de
direito ou restituído à CONTRATANTE; " """'\., ..

••. ~ ( .,Iç,

12.2.2. terminado o prazo para a reCláiná'çao;1prB'{istCo13mAr.JEXO,para I~a.ja sl::lvio;':J;
,-~tf • : ': : ':'.. ,~

12.2.3. em caso fortuito ou de fon;a maio!' (catástrofàs/naturais, greve, r,::v'Jluçã.J,
motim, tumultü e qualquer outro movimentü ele natureza pt,pular);/r.;Ot,larrnl::nt8 e,:lrnpr':'\J;:t,j,)S,
impeditivos ela execução do Contrato; \, ' •.. ../

12.2.4. nos casos de paralisação da jornada dE: trat,alhç. ino:lepend,::nt,::ment.:-cj,; SU:í

vontade;

12.3. Em caso dE: extravio, perda ou espoliação ,;Jeúbjdüs po)stados süi) registro, a
r8sponsabilidad,:; elaECT está limitada aos pr.3ços postais mais o valor ,je indeni::a,;;3.I).:;.:,n:stant'3
-da Tabela de Pre,;os e Tarifas ,je Serviços Nacionais;

12.3.1. Esses valores serão pagos à CONTRATANTE, co)nf'jmle previste, n.} sut,it8nl
6.6.1., Cláusula Sexta;

12.4. r.Jão devem ser incluídos nos obj,;::tos postaelos, quando f(or ,} ,:as(" matHia.is
relacionados no Artig.:'t 13 ela Lei nº 13.5:38,d8 22/06/1978, e na Lista d.:: Objetüs Proit,ielo)::;.:la
União Postal Universal - UPU;

12.4.1. A ECT se reserva o direito de prl)c.::der, eventualm8nte, à ate/1ura dos c,bj,S'to:.s
r,:;c,sbidl)s, para fins d8 verificação e controle de seu c.)nt'::lIc1o,na pres8nça d,:. r,::pr.::sentant'3
legal da CONTRATANTE ou do destinatário;

12.5. As partes' responderão pl::lo cumprimento etas e;.]g8nGias J",::lativ8S à
documentação fiscal, na forma (I~18gislação vigente, sE:ndoque 1)8tributr:,s 'W8 f(lr8rn clevidc.s
em d8corr&ncia direta ou indireta dó present,:: c.jntrat,j (lU de sua e:.;,::cu';2kJcc.nstituem ônu~ di?
r8spr:;,nsabilidacleexclusiva do respectivo contripuint'3, conforme definid.) na legisla,;ã,j vig.::nte.,

01\ •.. .••.
12.5.1. HavE:ndo il11putac;ãode r,?sponsábilidacl8 tributária a uma par1e ,:.m ,j,::cr:IIT8ncia

de fato, cuja r,;:sponsabilidadE:originária seja do contri~uinte, caberá a este r8ssar,:;ir áqu.::la 1):3

valores efetivamente pagüs.

e:.o:püstüno subit,::m anteri,)r, a üt.riga,;ão s~ra
ser realiza,ja I~m 10 (ch::::) dias ,~,)nta,j(.~ da

12.5.2. Para ,?feitü do ressarcir11t;::nto,
consicl8rada direito líquido I:; certo, d,;:vencl(l
comunicaçãooficialdo seupagam.n~

~o T ",ITIK. Aditivo:.- Prürrü ~1'-'9.Lo da ViL .sncia - OP
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

GERÊr lCIA DE VEr IDAS rIo VAREJ() - Av. PI0sid,:,nto=. VarQas, ;3O}77 - :=::j2 9.n,j9.1'
- Cidade tl.:,va - Ri.:, de Jan,;,iro/RJ (;EP.: :=:0:=:10-900

To=.lef.jI18: (:::1) :::5ü3-E:S,3EI/8:::!6-l- - Fa:.:: :::!5ü3-3-I':C - '2--lTIail: rjgevaI"l0,x.n":.i'J8.coJl1l.br
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, 12.6. As dis~üsiçí5e.5 contra~uais 8 Cl8 SI;;U(S) r~:sp~(:tivo(~) At JEXO(s) ;J6V.::rEI'? 3er ~
Illt,~rpr.;,tadas haml0nICam.::nt8, conslrJerancloj (15 proCeCllrn8ntüs 1I"18rel1te8 a,)(s;) serv"i')(S)
prestado(s), assim cümo aos costumes.:: normas vigent8s.

12.7. Est8 Contrato pCtlj,::rá 58r rl::visto t(ltal ou parcialrn,:.nt.s, a qUEdquer épüca,
m.sdiant,:: prévio 8nt8ndim.:::nt,) 0ntr0 as partes Cüm a celebração de respectivo Teml':' Aclitivc" se

for (' Cê\Sü; f )r; 11" ,'" r "
"',Ii i' i I : i ".:. -v } P"'1r , •

12.8. Em caso de confllto'- 'qdànM aCi$ .a$p.;:ctos j operacionais prevalo::G,::rn EIS

I, 'd:l :I :I . t t d~~ti ,", IA tI. Ii--! • " t \' .-p.3CUlar! ar es r e ca ••a S,::IVIÇO80 ',r8 os el"l"n08 I) presell 8 ",-,ont£8.to, 88tan,: I) as c ISJj,j:3"ic"::3
previstas no(s) respectivo(s) ANEXO(S);

12.8.1. Havendo lacuna nos ANEXOS, s,=:rão aplicadüs üs prü(;8dirrI8I1t.)S g.::rais
previstos' n8ste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Para dirimir as qU8StÔ8S oriundas d8St0 Contrato, s8rá com~,,::t,::nt,:: ,j Forc, da .Justiç:1
Fr::.j,::ral, Se,~ão Judiciária cio Rio de Janeiro, cüm e:.:clusão ele qualquer outr,:" p.)r mais
privilegiado que seja.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O present.:: Termo Aditivo t.::rá vigência a partir da data d0 sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os r,::cursos on;al11l::ntários para a cob'::ltura das (loÕ'sp,::sas ctt':,::orr,::nt':.8 ,j,::ste
Cüntrato t&m S'::U valor .::stimado '::111R$ 2.e02,38 (dl)is oitocentos 8 (lo)is r6ais 8 trinta I:: oito)
centavos). • •••..•

o"
4.2. A classificação destas despesas 8e dará da s.::gl.ljntl:: forma:

EleJ118ntü de Desp8sa: 339039

projetO/Atividade/pr~g~am.~ d~ Tra~alhO'

• ,. L

•. t: 4.1i! l~ .• .. ..• .. .•..

4° T,:.rrno Aditiv,:, - Prorrüga,.Siü ,j,ó< Vig,~nci:i'OP
DIRETORIA REGIC)r"IAL DO RI() DE .JANEIRO

GERÊr leiA DE VEr IDAS r10 VAREJO - Av. Pr6sid,:-nt,:, Var:;):l>::,:jú77 - :::82 :lndar
- Cidade. ~10va- Ri,:, de Janeiw/R~I CEP.: :::Ú:::'IÜ-~~'ÚO

T,Õ'Io?f,)I1e.: (:::1) :::e;03.83f9/8:::!54 - Fa:.:: :::SÜ3-:::40:' - e-rn::lil: rj:;Je.var@.:üIT,:-io:3.c:(OITl.br
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ~~ICORREIQ~J~~~a~.PH~(.8

~~,_'~_~!1~_,"'-,"-. '~-...CLÁUSULA SETIMA- DA RATIFICAÇÃO: ~ •....~~ -

Ficam mantidas e ratificadas, 0m seu inteiro t8Ctr, to:,das as dernEds CláusuIEI;;; e
condic;ôes d.) Contrato originário, não nK,(\ific:adaspelo present8 instrurn8nt.).

E, por estarem justas e c.)ntrataclas, firrnal1l as part.::s o presente InstrulYlentü 8nl ~
(duas) vias, d8 igual t80r e forma, na presi'::nçaelas t8st8munhas abai:.:tJ.

;' .. " ':" 1" '
,. "-R,iO, d8 Janeir:~),~t ,je .~v...\..~...o ,je 2013,

.! ~ -1",;,

Pela CONTRATANTE:

Pela ECT:

4° T-~rrrlü .l\.ditivü - Prürrü93.;:gü de Vig.%no:;i:l .. OP
DIRETORIA REGICtNAL O() RIO DE .JANEIRO

GERÊr leiA DE VEr mAS rIo VAREJCt - Av. PrE<sit:18nt,:,Vargas. 8077 - ::32 sndm
- Cidad-=.. tJ,W3 - Ri.) de Llan",ir.J/R~1 CEP,: ~0::::10 ..9ÜO

Tele.f,:,n,:,: (::::'1) :::5ü3-E:369/E;::::5.~ - Fa:-:: 250;:'-8-1-07 - e-mail: rjgevs(.IgJ.x.rr.:.iüs.c0m.br
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