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TERMO DE APOSTILAMENTO 

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS N°_ 
101:>013, CELEBRADO ENTRE O DISTRITO FEDERAL, 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO E A OI S/A 
PROCESSO N'370.000.05212013. 

1- DO OBJETO 

O presente Termo de Apostilamento, com fulcro no § 8°, do art. 65, da lei 8.666/1993 
e na Cláusula Décima Terceira do Contrato de Prestação de Serviços nO 10/2013, tem 
por objeto o reajustamento de preço na cobrança da assinatura básica em 3%, tendo 
em vista o aumento na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) que passou de 25% para 28%. 

11 • DO PREÇO DO SERViÇO 

Em razão da Lei n° 5.452, de 18 de fevereiro de 2015, que trata da alteração da 
alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que passou 
de 25% para 28%, a qual majorou desde 1° de janeiro de 2016 o valor da taxa de 
assinatura básica, passando de R$ 66,71 (sessenta e seis reais e setenta e um 
centavos), para H$ 69,64 (sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), tendo 
em vista que seu objeto contempla 48 (quarenta oito) iinhas, o aumento mensal é de 
R$ 140,64 e a cobrança corresponde ao período de dezembro/2015 a 
novembro/2016, ou seja, toda sua vigência, que corresponde a diferença a ser 
reajustada de R$ 1.687,68 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e sf!ssenta e oito 
centavos) no valor totai do contmto. 

111 - DA RATIF!CAÇÃO 

Ficam ratificadas lod2S as demais cláusuias e condições do Contrato nO. 006/2014. 

IV· DA PUBLICIDADE E DO REGISTRO 

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura. 

Brasília, 13 de jull _20i6.-- .. 
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<ÍR R BE-RMêRDES DE MIRANDA 
Secretário de Estado 

Testemunha: 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERViÇOS N° 10/2013, NOS TERMOS DO 
PADRÃO N° 14/2002. 
PROCESSO N° 370.000.052/2013 

Cláusula Primeira - Das Partes. 

o Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nO 
03.636.479/0001-45, representado por ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF nO 
712.277.501-10, na qualidade de Secretário de Estado, com delegação de competência 
prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e 
Contabilidade do Distrito Federal e a OI S/A, doravante denominada Contratada, CNPJ 
nO 76.535.764/0001-43, com sede no SCN Quadra 03, Bloco A, Térreo, Brasília/DF, 
representada por BRUNO RUDOLFO ENGELHARDT, CPF nO 896.995.054-00, e 
ROBERTO RODRIGUES DO AMARAL, CPF nO 056.732.306-48, na qualidade de 
Representantes Legais. 

Cláusula Segunda - Do Objeto. 

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 
mais 12 (doze) meses, no período de 28/11/2016 a 28/11/2017, com base no inciso 11, 

do art. 57, da Lei nO 8.666/93, bem como aplicação do reajuste de IPCA de 8,97%, 
previsto na Cláusula Quinta do contrato, que passará seu valor anual de R$ 215.595,70 
(duzentos e quinze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), para 
R$ 309.047,27 (trezentos e nove mil, quarenta e sete reais e vinte e sete centavos). 

Parágrafo Único: A critério da Administração Pública e sem ônus para a 
CONTRATANTE, o contrato poderá ser rescindido a partir do 1° (primeiro) dia útil 
subsequente àquele em que entrar em funcionamento o Serviço Centralizado de 
Telefonia previsto nos termos do artigo 1°, do Decreto de nO 28.115, de 11/07/2007, ou 
o serviço resultante do processo de licitação nO 370.000.519/2016. 

Cláusula Terceira - Do prazo de Vigência. 

O presente Termo Aditivo entre em vigência na data de sua assinatura. 

Cláusula Quarta - Da Ratificação. 

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato nO 10/2013-SDE. 






