
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS, PDB N.º 022.2019.5.3 ,QUE

ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE

INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A

– PRODABEL E A EMPRESA CONDAX

TELEMÁTICA LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04.000.277/19-68

PREGÃO ELETRÔNICO  N.º 009/2019

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a Empresa de

Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A - PRODABEL, sociedade de

economia mista municipal, doravante denominada CONTRATANTE, estabelecida na Avenida

Presidente Carlos Luz, n.º 1.275, bairro Caiçaras, CEP 31.230-000, Belo Horizonte - MG, CNPJ/MF

nº 18.239.038/0001-87, Inscrição Estadual nº 062.392.867.00-33, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS,

neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Leandro Moreira Garcia, C.I. n.° MG-10.128.278,

inscrito no CPF sob o n.º 063.335.376-08, presentes o Diretor de Infraestrutura e Ordenador de

Despesas, Leonardo Augusto Roscoe da Rocha, inscrito no CPF sob o n.º 762.399.696-72, e o Diretor

de Administração, Finanças e Compliance, Thiago Souza Dutra, inscrito no CPF sob o n.º

070.435.836-08, e a Empresa CONDAX TELEMÁTICA LTDA, doravante denominada

CONTRATADA, com sede na Av. Santa Rosa, nº 250, bairro São Luiz, Belo Horizonte/MG, CEP:

31.270-750 – CNPJ/MF nº 65.228.652/0001-23, Inscrição Estadual n.º 062.755.199.0029, neste ato

representada por seu Diretor Comercial Domingos José Frágola Barbosa, C.I. nº MG 1.431.946, CPF

n.º 537.493.596.87, mediante cláusulas e condições que seguem reciprocamente estipuladas e aceitas.

Este Termo Aditivo vincula-se ao Processo de Licitação Pregão nº 009/2019, regendo-se pela Lei

Federal 13.303/2016 e subsidiariamente, pelas normas de direito privado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a renovação do Contrato PDB. 022.2019.5.3 com

reajustamento de preços em 3,05% com base na Cláusula Décima do Contrato, com a anuência da
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CONTRATADA, conforme disposto na Lei 13.3030/2016 e a inclusão da cláusula que trata da

proteção e transmissão de informação, dados pessoais e/ou base de dados - LGPD Lei 13709/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

Os valores unitários especificados nas Planilhas de Materiais e Atividades passarão para os seguintes

valores conforme tabelas abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PERIODICIDADE
DO SERVIÇO

NOVO
VALOR

MENSAL

NOVO
VALOR
ANUAL

1 VERIFICAÇÃO DO ACESSO AO SITE Semanal 958,05 11.496,67

Verificação do estado de conservação da estrutura do
portão de acesso externo, incluindo as dobradiças,
chumbadores, batentes, maçanetas, trincos, cadeados,
existência de oxidação, estado da pintura e alinhamento.

Verificação do estado de conservação das escadas de
alvenaria, piso cimentado ou placa de concreto ou piso
de brita e/ou grama, limpeza da área externa do site.

Verificação da existência de mato que deverá ser sempre
cortado até a distância de 02 (dois) metros de cada lado
do percurso e também no entorno da cerca de proteção
do site.

2 VERIFICAÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO
ABRIGO

Semanal 2.341,91 28.102,97

Verificação do estado de conservação e integridade do
alambrado.
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Verificação do estado de conservação e integridade do
portão do alambrado, bem como dos seus trincos,
cadeados, chumbadores, da existência de oxidação e
alinhamento.

Verificação do estado de conservação e integridade da
concertina instalada na parte superior do alambrado.

3 VERIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO Semanal 1.670,21 20.042,52

Verificação do funcionamento das lâmpadas internas e
externas do abrigo, incluindo holofote (quando houver).

Verificação do funcionamento da lâmpada de
balizamento, bem como do sensor automático
crepuscular.

4 VERIFICAÇÃO DO ABRIGO Semanal 958,05 11.496,67

Verificação do estado de conservação das paredes e
estado da pintura externa, interna e da existência de
pichações.

Verificação do estado de conservação do piso e da
limpeza.

Verificação se o ar condicionado está resfriando o
ambiente.
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Verificação do estado de conservação da laje, da
existência de infiltrações, da limpeza das calhas ou saída
de água.

Verificação do estado de conservação da porta, bem
como dobradiças, chumbadores, batentes, maçaneta,
trincos, cadeados e pintura.

Verificação do estado de conservação e da estrutura da
esteira interna, observando a pintura, aperto dos
parafusos e organização dos cabos.

Verificação do funcionamento do sistema de alarme
(quando houver).

5 VERIFICAÇÃO  DA TORRE Mensal 4.015,32 48.183,82

Verificação do estado de conservação e existência dos
parafusos da base da torre.

Verificação do estado de conservação e existência da
escada para acesso à torre.

Verificação do estado de conservação e aperto dos
parafusos da esteira de cabos

Verificação do estado de conservação da escada de
marinheiro e existência de insetos ao longo da torre.
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Verificação do estado de conservação e existência do
cabo de linha de vida na torre.

Verificação do estado de conservação e existência do
guarda corpo e plataformas de trabalho na torre.

6 VERIFICAÇÃO  DO SISTEMA DE ENERGIA Mensal 958,05 11.496,67

Verificação do funcionamento do Nobreak e limpeza do
equipamento.

Verificação do funcionamento e teste do banco de
baterias, dos seus terminais de conexão, com emissão de
relatório informando os valores dos níveis de tensão
(offset, transferência), e limpeza do banco de baterias.

Verificação do funcionamento do GMG, do nível e
qualidade do combustível, do filtro de ar, do filtro de
óleo, do filtro de combustível, do nível do óleo, do
reaperto dos terminais e limpeza do equipamento.

Verificação dos quadros elétricos, das tensões das fases,
dos conectores e organização dos cabos e fios, da
vedação da caixa, incluindo também a verificação do
funcionamento de todos os quadros de comando.

Verificação do funcionamento das tomadas de energia
elétrica.

OBS 2: A recomendação para troca de Nobreak ou GMG
somente será aceita se estiver acompanhada de laudo
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técnico assinado por profissional habilitado, justificando
a impossibilidade de reparo no equipamento.

7 VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE
CLIMATIZAÇÃO

Mensal 2.294,01 27.528,13

Verificação do funcionamento geral do ar condicionado.

Fazer limpeza dos filtros, regulagem do termostato,
lubrificação dos rolamentos, limpeza do condensador,
limpeza do evaporador.

Verificação do nível de gás refrigerante, bem como dos
componentes elétricos e eletrônicos, pressão de sucção e
descarga do compressor.

Verificação da existência de corrosão no gabinete, estado
geral do suporte e fazer reaperto dos parafusos se
necessário.

OBS 1: deverá estar previsto neste item (Sistema de
Climatização) a limpeza anual das partes internas do ar
condicionado, e a CONTRATADA deverá informar em
cada relatório mensal em qual mês foi realizada a ultima
limpeza geral.

OBS 2: A recomendação para troca do aparelho de ar
condicionado somente será aceita se estiver
acompanhada de laudo técnico assinado por profissional
habilitado, justificando a impossibilidade de reparo no
equipamento.

6
PRODABEL

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A
Av. Presidente Carlos Luz, nº 1275, bairro Caiçaras, CEP: 31230-000

Belo Horizonte/MG – Brasil - Telefone +55 31 3277-8342



8 VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE SPDA Mensal 958,05 11.496,67

Verificação do estado de conservação e integridade das
conexões exotérmicas nas caixas de inspeção.

Verificação da existência de corrosão nas hastes de
aterramento, reaperto das conexões (bornes, braçadeiras,
porcas e parafusos).

Verificação das conexões das cordoalhas de terra às
barras.

Verificação do estado de conservação e fixação das
barras de terra geral (cobertura, entrepiso,
equipamentos).

Verificação das conexões dos equipamentos, motores e
esteira de cabos ao sistema de aterramento do site.

OBS: Deverá estar previsto no valor total deste item
(Sistema de SPDA) o valor da medição semestral da
resistência de terra conforme norma ABNT
acompanhado do relatório de teste. A CONTRATADA
deverá informar em cada relatório mensal qual mês foi
realizada a ultima medição.

9 VERIFICAÇÃO DAS ANTENAS Mensal 1.579,72 18.956,72

Verificação do estado geral das antenas, suportes e tubos
com reaperto de parafusos.
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Fazer reaperto dos conectores de RF.

Verificação da integridade da proteção do iluminador de
RF.

Verificação da existência de água nos cabos e conectores
de RF.

10 VERIFICAÇÃO DOS RÁDIOS Mensal 2.294,01 27.528,13

Verificação do estado geral dos equipamentos e suportes.

Verificação do estado geral e integridade dos cabos de
rede FTP ao longo da torre.

Verificação dos protetores de surto (quando houver).

Verificação e reaperto dos parafusos e conectores de RF.

11 VERIFICAÇÃO DOS RACKS DE
EQUIPAMENTOS

Mensal 2.294,01 27.528,13

Verificação da estrutura e fixação dos racks de piso e
parede.

Verificação da limpeza dos racks e DGO.
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Verificação da limpeza dos equipamentos.

Verificação da organização dos cabos UTP e cordões
ópticos.

Verificação da vinculação dos racks de equipamentos à
malha de aterramento.

12 EMISSÃO DE RELATÓRIOS E BOLETINS Mensal 958,05 11.496,67

Elaboração e emissão do relatório mensal de check list
contendo todas as atividades constantes neste Anexo,
acompanhado dos relatórios semanais. Deverá ser
emitido um relatório para cada ERB.

Elaboração dos relatórios de medição do nível de
potência do conjunto de rádio e antena e uso do espectro
de frequência (interferências).

OBS: Os modelos dos relatórios serão validados com a
CONTRATANTE.

TOTAL DOS SERVIÇOS DE PREVENTIVA
21.279,48

255.353,81

IT
EM

DESCRIÇÃO UNIDADE DE
MEDIDA

NOVO VALOR
UNITÁRIO SOB

DEMANDA
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1 INSTALAÇÃO DE RÁDIO: incluindo o
fornecimento de materiais como fios, cabos e
conectores elétricos ou de rede, eletrodutos,
tomadas, fixadores, isolantes e demais materiais
e miscelâneas necessários à execução do serviço.

Por Rádio R$ 319,35

2 INSTALAÇÃO DE ANTENA: incluindo
montagem e fixação no suporte em mastro, poste
ou torre, alinhamento (tilt e pan), fornecimento
dos cabos e conectores de RF, fixadores,
isolantes e demais materiais e miscelâneas
necessários à execução do serviço.

Por Antena R$ 319,35

3 RETIRADA DE RÁDIO E/OU ANTENA:
incluindo a retirada dos equipamentos ativos
(Rádio e Fonte), elementos passivos (Antena)
com entrega no almoxarifado da
CONTRATANTE.

Por peça R$ 319,35

4 MANUTENÇÃO DOS CABOS DE
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: incluindo
fornecimento de serviços e todos os materiais
para substituição, organização e identificação
dos cabos de alimentação elétrica.

Metro R$ 28,74

5 MANUTENÇÃO DOS CABOS DE REDE
FTP: incluindo fornecimento de serviços e
todos os materiais para substituição,
conectorização, organização e identificação dos
cabos.

Metro R$ 20,22

6 MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO DOS RÁDIOS E ANTENAS:
incluindo fornecimento de serviços e materiais

Por conjunto R$ 212,90
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para substituição dos elementos de fixação dos
equipamentos.

7 INSTALAÇÃO DE MASTRO, TRIPÉ OU
TUBO: Incluindo o fornecimento de serviços e
materiais para fixação (braçadeiras, buchas,
parafusos, etc.).

Por peça R$ 266,12

8 INSTALAÇÃO DE CADEADO: Incluindo o
fornecimento de cadeado com no mínimo 50
mm de largura com 04 (quatro) cópias de chave.

Por peça R$ 127,74

9 VISTORIA EM CAMPO: Incluindo
deslocamento para ERB, ER, Hotspot ou Ponto
de Concentração da Rede Metro para
identificação do motivo da falha no equipamento
ou realização de reset físico no equipamento.

Por vistoria R$ 266,12

10 RETIRADA DE INSETOS: Incluindo todos os
recursos e materiais necessários para a
eliminação de insetos no local determinado.

Por endereço R$ 372,57

11 RETIRADA DE AVES DE RAPINA:
Incluindo todos os recursos e materiais
necessários para a eliminação de aves de rapina
no local determinado.

Por endereço R$ 372,57

12 PODA DE MATO: Incluindo todos os recursos
e materiais necessários para a poda do mato no
local determinado.

Por M² R$ 106,45
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13 SITE SURVEY: Incluindo análise em campo
para estudo de visada, análise do espectro de RF,
interferências, análise para local de instalação,
dimensionamento de materiais e emissão de
relatório descritivo e fotográfico.

Por enlace R$ 532,29

14 REALINHAMENTO DE ANTENA:
Incluindo subidas em torre, poste ou prédio para
execução do serviço de realinhamento de antena.

Por antena R$ 266,12

15 INSTALAÇÃO DE PORTA DE GRADE
METÁLICA: Incluindo fornecimento de
materiais e serviços de serralheria para
instalação de porta de grade metálica conforme o
modelo existente em algumas ERBs para
proteção da porta do abrigo.

Por portão R$ 532,25

16 INSTALAÇÃO DE GRADE METÁLICA:
Incluindo fornecimento de materiais e serviços
de serralheria para instalação de grade metálica
na cerca do abrigo conforme o modelo existente
na ERB10 para reforço de segurança.

Por M² R$ 276,77

17 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA
CADEADO: Incluindo fornecimento de
materiais e serviços de serralheria para
instalação de proteção metálica nos cadeados
conforme o modelo existente em algumas ERBs,
para evitar arrombamento de cadeado.

Por Peça R$ 166,06

18 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO OU
ABRIGO PARA GMG: Incluindo
fornecimento de materiais e serviços de
serralheria e alvenaria para instalação de

Por abrigo R$ 2.129,01
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proteção do GMG conforme o modelo existente
em algumas ERBs, para evitar furto do GMG.

19 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL:
Incluindo o transporte de Gasolina e serviço de
reabastecimento do GMG da ERB.

Por Litro R$ 7,76

20 ALUGUEL DE GERADOR: Incluindo o
transporte e instalação do GMG na ERB.

Por Hora R$ 80,90

21 FORNECIMENTO DE NOBREAK:
Incluindo o fornecimento do NoBreak, serviço e
materiais de instalação.

Obs.: deverá ser fornecido NoBreak de no
mínimo 3KVA, bifásico, de marca e modelo
igual ou similar ao LOGMASTER 3KVA ou
HP9117C (Modelos existentes nas ERBs), e que
possua interface Ethernet para gerência remota.

Por Nobreak R$ 6.919,29

22 INSTALAÇÃO DE CÂMERA: Incluindo
somente o serviço de instalação de câmera,
configuração e o fornecimento de materiais para
alimentação elétrica e conexão de rede.

Obs.: a câmera e a fonte serão fornecidas pela
CONTRATANTE.

Por instalação R$ 212,90
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23 FORNECIMENTO DE GERADOR:
Incluindo o fornecimento do GMG, serviços e
materiais de instalação.

Obs: deverá ser fornecido GMG abastecido à
gasolina, trifásico, potência máxima de 6KVA de
marca e modelo igual ou similar ao NAGANO
NG6000E3 (modelo existente em algumas
ERBs).

Por gerador R$ 5.120,27

24 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO:
Incluindo somente o serviço de instalação e o
fornecimento de materiais para a instalação que
garanta o funcionamento adequado do
equipamento.

Por instalação R$ 862,25

25 FORNECIMENTO DE AR
CONDICIONADO: fornecimento do aparelho
tipo janela, 220V, de no mínimo 18.000 BTUs.

Por aparelho R$ 3.627,83

26 INSTALAÇÃO OU READEQUAÇÃO DE
PADRÃO DE ENERGIA – REDE AÉREA:
Incluindo o fornecimento de serviços e materiais
constantes na norma ND-5.1 da CEMIG
(Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão
Secundária) para alimentação dos Hotspots.

Por instalação R$ 2.129,01

27 INSTALAÇÃO OU READEQUAÇÃO DE
PADRÃO DE ENERGIA – REDE
SUBTERRÂNEA: Incluindo o fornecimento de
serviços e materiais constantes na norma ND-5.1
da CEMIG (Fornecimento de Energia Elétrica
em Tensão Secundária) para alimentação dos
Hotspots.

Por instalação R$ 3.182,87
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28 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM
PONTO DE CONCENTRAÇÃO DA REDE
METRO: Incluindo a organização e
identificação (ponta A – ponta B) dos cabos
UTP e cordões ópticos, organização e
identificação dos cabos elétricos, limpeza do
rack, limpeza do ambiente (se for sala técnica),
verificação de existência de insetos dentro de
DGO ou CTO, verificação do funcionamento do
ar condicionado (se for sala técnica).

Por local R$ 319,35

29 FORNECIMENTO DE PROTETOR DE
DESCARGA ATMOSFÉRICA: Incluindo o
fornecimento do protetor de surto para cabo
FTP, serviço e materiais de instalação.

Por peça R$ 212,90

30 SUBSTITUIÇÃO DE CORDOALHA DE
ATERRAMENTO: Incluindo o fornecimento
de cordoalha conforme o padrão do site, bem
como serviços e materiais de instalação.

Por M² R$ 19,53

31 SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE
PARTIDA: Incluindo o fornecimento do
sistema de partida, bem como serviço de
instalação.

Por sistema R$ 1.064,50

32 SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE
ARREFECIMENTO: Incluindo o
fornecimento do sistema de arrefecimento, bem
como serviço de instalação.

Por sistema R$ 958,05

33 SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE
PROTEÇÃO DO MOTOR: Incluindo o

Por sistema R$ 787,73
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fornecimento do sistema de proteção do motor,
bem como serviço de instalação.

34 FORNECIMENTO DE CONCERTINA
DUPLA CLIPADA: Incluindo o fornecimento
de concertina dupla clipada de 45cm, com
serviço de instalação e materiais.

Por M² R$ 106,45

35 FORNECIMENTO DE FONTE PoE 24V:
Incluindo o fornecimento da fonte, com serviço
de instalação e materiais.

Por Peça R$ 157,54

36 FORNECIMENTO DE FONTE PoE 48V:
Incluindo o fornecimento da fonte, com serviço
de instalação e materiais.

Por Peça R$ 228,87

37 FORNECIMENTO DE BATERIA PARA
NOBREAK SELADA, ESTACIONÁRIA,
12V, 120Ah: Incluindo o fornecimento de
bateria, materiais e serviço de instalação.

Por Peça R$ 1.266,76

38 FORNECIMENTO DE BATERIA PARA
NOBREAK SELADA, ESTACIONÁRIA,
12V, 150Ah: Incluindo o fornecimento de
bateria, materiais e serviço de instalação.

Por Peça R$ 1.570,15

TOTAL DOS SERVIÇOS SOB DEMANDA
R$ 35.468,98

O valor global do Contrato passará de R$ 660.826,44 (seiscentos e sessenta mil oitocentos e vinte e

seis reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 680.981,64 (seiscentos e oitenta mil novecentos e

oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos).
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS

PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de

toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de

licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei 13.709/2018, suas

alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente

instrumento contratual.

Parágrafo Segundo. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas

suficientes visando a segurança, a proteção, à confidencialidade e o sigilo de toda informação,

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados,

acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou

qualquer outra forma de tratamento não previstos.

Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores,

consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou

conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção,

confidencialidade e sigilo.

Parágrafo Quarto. A CONTRATADA não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou

base de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento

contratual.

Parágrafo Quinto. A CONTRATADA não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem

prévia autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão

do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

Parágrafo Sexto. A CONTRATADA obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de

dados estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o

cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual.

Parágrafo Sétimo. A CONTRATADA fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e

cópias que contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante

a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias

corridos, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do contrato,

restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas.
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Parágrafo Oitavo. A CONTRATADA não será permitida deter cópias ou backups, informações,

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do

objeto deste instrumento contratual.

Parágrafo Nono. A CONTRATADA deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou

posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade

de realizar seu tratamento.

Parágrafo Décimo. A CONTRATADA deverá notificar, imediatamente, a CONTRATANTE no caso

de vazamento, perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

Parágrafo Décimo Primeiro. A notificação não eximirá a CONTRATADA das obrigações e/ou

sanções que possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

Parágrafo Décimo Segundo. A CONTRATADA que descumprir nos termos da Lei 13.709/2018 suas

alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente

instrumento contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e

qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente.

Parágrafo Décimo Terceiro. A CONTRATADA fica obrigada a manter preposto para comunicação

com a Contratante para os assuntos pertinentes à Lei 13.709/2018 suas alterações e regulamentações

posteriores.

Parágrafo Décimo Quarto. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas

na presente cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a CONTRATADA e a

CONTRATANTE, bem como, entre a CONTRATADA e os seus colaboradores, subcontratados,

consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei 13.709/2018, suas

alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária.

Parágrafo Décimo Quinto. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula

sujeitará a CONTRATADA a processo administrativo para apuração de responsabilidade e,

consequente, sanção, sem prejuízo de outras.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência de 20/05/2021 a 19/05/2022.

CLÁUSULA QUINTA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação estão programadas na seguinte dotação orçamentária:
0604.1901.19.572.085.2605.0004.339040.08.00.00

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
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Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar suplementação da garantia contratual em até 5 (cinco)

dias úteis da assinatura deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA– DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Município - DOM e correrá

por conta e ônus da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA- DAS CONDIÇÕES GERAIS

As demais condições firmadas pelas partes permanecem inalteradas.

CLÁUSULA NONA- DO FORO

É competente o foro de Belo Horizonte/MG para a solução de eventuais litígios decorrentes deste

contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento de contrato, em 2 (duas) vias,

para um só efeito.

Belo Horizonte,          de de 2021.

Thiago Souza Dutra
Diretor de Administração e Finanças e

Compliance
PRODABEL

Leonardo Augusto Roscoe da Rocha

Diretor de Infraestrutura
PRODABEL

Leandro Moreira Garcia
Diretor – Presidente

PRODABEL

Domingos José Frágola Barbosa
Diretor Comercial

CONDAX TELEMÁTICA LTDA
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