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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2019 
PROCESSO Nº 000181/2018 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI A FUNDAÇÃO 
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 
PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO– FUNPRESP-
EXE - E A EMPRESA MAPFRE VIDA S/A. 

 
A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER 
EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, com sede no Edifício Corporate Financial Center – SCN – 
Quadra 02 – Bloco A – 2º Andar – Salas 202/204 – Brasília/DF, CEP: 70.712-900, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada por seu Diretor de Administração, o Sr. CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO, 
brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 1.675.172, expedida pela SSP/DF, 
inscrito no CPF sob o nº 851.631.201-15, cargo para o qual foi nomeado por meio da 
Resolução do Conselho Deliberativo nº 211, de 29 de junho de 2018 e por seu Gerente de 
Patrimônio, Logística e Contratações, o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, brasileiro, casado, 
portador da cédula de identidade nº 130.896, expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 
099.533.531-15, cargo para o qual foi nomeado por meio da Portaria da Diretoria de 
Administração nº 019, de 16 de maio de 2014, ambos residentes e domiciliados em 
Brasília/DF, na forma da competência contida no Anexo I da Política de Alçada aprovada pela 
Resolução nº 262/2019, no artigo 5º da Portaria nº 57/2019 – PRESI/Funpresp-Exe de 11 de 
junho de 2019, e no artigo 54 do Estatuto da CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
MAPFRE VIDA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.484.753/0001-49, estabelecida na 
Avenida das Nações Unidas, nº 14.261 – Ala “A” – 18º andar – Vila Gertrudes – São Paulo/SP – 
CEP: 04794-000 daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato representada por seus 
Representantes Legais, o Sr. ANDRÉ SEREBRINIC, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade nº 14.339.108-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº  147.827.438-74 e 
a Sra. JAQUELINE SILVA DOS REIS, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade 
nº44.110.267-0, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 356.154.638-21, resolvem 
firmar o presente termo aditivo ao Contrato nº 06/2019, cujo objeto trata da Prestação de 
serviços de Seguro de Vida em grupo com cobertura básica e adicionais incluindo assistência 
funeral, mediante a emissão de apólice para os profissionais da Funpresp-Exe que se regerá 
pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
nº 06/2019, relativo aos serviços de seguro de vida em grupo, a contar de 01/05/2021 e 
término em 01/05/2022, nos termos previstos em sua cláusula segunda.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente termo aditivo decorre da delegação conferida pelo artigo 5° da Portaria n° 
57/2019 – PRESI/ Funpresp-Exe, de 11 de junho de 2019, à Diretoria de Administração, em 
conjunto com a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações, com fundamento na 
Resolução n° 262 do Conselho Deliberativo, de 31 de maio de 2019, e encontra amparo legal 
no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR  

O valor total (estimado) deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação 
contratual, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste termo aditivo estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no do Plano de Gestão Administrativa - PGA da CONTRATANTE, para o 
exercício de 2021. 
Parágrafo único - No exercício seguinte, correrão à conta dos recursos próprios para atender 
às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início do exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
Incumbirá à CONTRATANTE a publicação do extrato deste termo aditivo no Diário Oficial da 
União, conforme dispõe a legislação vigente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato firmado entre as 
partes. 

E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente termo aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, o qual, depois de lido, é 
assinado pelas partes, CONTRATANTE E CONTRATADA, abaixo nomeadas. 
  

Brasília/DF,                  de abril de 2021. 
 
 

 CONTRATANTE     CONTRATADA 
 

__________________________________ 

CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO 

 

 _______________________________ 

          ANDRÉ SEREBRINIC 

________________________________ 

ROBERTO MACHADO TRINDADE  

 

 ________________________________ 

JAQUELINE SILVA DOS REIS 

TESTEMUNHAS: 
 

____________________________________ 
Nome: 
RG: 
CPF: 

____________________________________ 
Nome: 
RG: 
CPF:  
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Assinaturas

Cleiton dos Santos Araújo
Assinou como contratante

Roberto Machado Trindade
Assinou como contratante

Jaqueline Silva dos Reis
Assinou como contratada

Andre Serebrinic
Assinou como contratada

Ana Clécia Silva Gonçalves de França
Assinou como testemunha

João Bernardo Filho
Assinou como testemunha

Log

27 abr 2021, 09:29:03 Operador com email joao.filho@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 criou este documento número 02ac6ecb-3bbd-404c-beb2-5173b43a2c92. Data

limite para assinatura do documento: 26 de maio de 2021 (15:52). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

27 abr 2021, 09:29:46 Operador com email joao.filho@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

cleiton.araujo@funpresp.com.br, para assinar como contratante, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Cleiton dos Santos Araújo e CPF

851.631.201-15.

27 abr 2021, 09:30:07 Operador com email joao.filho@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

roberto.trindade@funpresp.com.br, para assinar como contratante, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Roberto Machado Trindade e CPF

099.533.531-15.

27 abr 2021, 09:32:21 Operador com email joao.filho@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

esclarecelicita@bbmapfre.com.br, para assinar como contratada, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Jaqueline Silva dos Reis e CPF

356.154.638-21.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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27 abr 2021, 09:34:35 Operador com email joao.filho@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

contratosnp@bbmapfre.com.br, para assinar como contratada, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Andre Serebrinic e CPF 147.827.438-74.

27 abr 2021, 09:35:03 Operador com email joao.filho@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

ana.franca@funpresp.com.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Ana Clécia Silva Gonçalves de França e CPF

471.775.944-34.

27 abr 2021, 09:35:25 Operador com email joao.filho@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

joao.filho@funpresp.com.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo João Bernardo Filho e CPF 032.489.217-90.

27 abr 2021, 09:35:52 Operador com email joao.filho@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 26

de maio de 2021 (15:52).

27 abr 2021, 09:38:52 João Bernardo Filho assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email

joao.filho@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 032.489.217-90. IP: 189.61.5.87.

Componente de assinatura versão 1.109.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

27 abr 2021, 11:04:27 Ana Clécia Silva Gonçalves de França assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email

ana.franca@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 471.775.944-34. IP: 164.163.0.66.

Componente de assinatura versão 1.109.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

27 abr 2021, 11:36:38 Roberto Machado Trindade assinou como contratante. Pontos de autenticação: email

roberto.trindade@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 099.533.531-15. IP:

177.202.35.144. Componente de assinatura versão 1.109.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

27 abr 2021, 11:43:37 Cleiton dos Santos Araújo assinou como contratante. Pontos de autenticação: email

cleiton.araujo@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 851.631.201-15. IP:

191.217.205.128. Componente de assinatura versão 1.109.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 11:29:34 Jaqueline Silva dos Reis assinou como contratada. Pontos de autenticação: email

esclarecelicita@bbmapfre.com.br (via token). CPF informado: 356.154.638-21. IP:

186.228.169.174. Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 11:31:45 Andre Serebrinic assinou como contratada. Pontos de autenticação: email

contratosnp@bbmapfre.com.br (via token). CPF informado: 147.827.438-74. IP: 186.228.169.174.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 11:31:46 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

02ac6ecb-3bbd-404c-beb2-5173b43a2c92.

Hash do documento original (SHA256): e1c0d3f773ea7a08ec068c9f70b66c3d31a13c14428749eeadfbb503183cbfc3

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 02ac6ecb-3bbd-404c-beb2-5173b43a2c92, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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