
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O CONTER E A 
EMPRESA AIRES TURISMO LTDA. 

CONTRATO N° 31/2017 
PA CONTER N°77/2017 

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pessoa jurídica de direito 
público, instituída por meio da Lei n° 7.394/85, regulamentada pelo Decreto n° 92.790/86 e Dec. 
9.531/2018 com sede no SRTVN Quadra 701 - Bloco "P" Sala 2062 - Ed. Brasília Rádio Center em 
Brasilia/DF, CNPJ n° 03.635323/0001-40, por intermédio de seu representante legal, neste ato 
representado por seu Diretor Presidente TR. MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS, 
brasileiro, divorciado, carteira de identidade n° 672281 - SSP-MA, inscrito no CPF/MF sob o n° 
272509.113-68, denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa AIRES TURISMO 
LTDA (NOME FANTASIA: AIRES TURISMO) CNPJ 06.064.175/0001-49, situada na SCLRN 
Quadra 714, Bloco "H", loja 20, Asa Norte, CEP 70.760-558 — Brasília. DF, neste ato representada 
•por CRISTIANO PEREIRA AIRES, brasileiro, solteiro, carteira de identidade número 4.287 
CREA/DF, CPF n°657633.601-25, residente e domiciliado na QT 07, Conjunto 1, casa 105, Guará — 
CEP:71.020-096 — Brasília — DF e MARIA TEREZINHA PEREIRA AIRES , brasileira, casada, 
carteira de identidade número 538.091 SSP/DF, CPF n° 259.445.841-49, residente e domiciliada 
na Q1 07, Conjunto I, casa 105, Guará — CEP:71.020-096 — Brasília — DF, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato n°31/2017, 
resultante do Procedimento Licitatório / Pregão Eletrônico, com fulcro nas Leis números 8.666/93 e 
atualizações, Lei n° 10.520/2002, Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005 e atualizações vigentes, 
em conformidade com o estipulado no Edital do Pregão Eletrônico n° 08/2017 e seus anexos, nos 
autos do PA CONTER n° 77/2017, nas demais normas legais aplicáveis á espécie, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O Contrato firmado entre as partes em 27 de dezembro de 2017, fica prorrogado por 12 
(doze) meses, a contar do término da vigência do Contrato n°31/2017 e nos termos previstos na Lei 
10.520/02 e 8.666/93 e atualizações posteriores. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 

Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no 
Contrato para a Prestação de Serviços firmado entre o Conselho Nacional de Técnicos em 

SRTVNf701, BI. P, Salas 2.060/2.061 — Ed. Brasília Rádio conter — Brasília/DF — CEP 70719.900 — Telefax (0XX 61) 3326 9374 
e-mall: conterQconter.gov.br  home page: www.conter v br 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

Radiologia — CONTER e a CONTRATADA nos termos historiados no Processo Administrativo 
CONTER n° 77/2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA— DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Termo Aditivo será levado à publicação pelo CONTER no DOU, 
condição indispensável a sua eficácia. 

Estando assim ajustadas, firmam o presente Termo Aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e subscritas. 

Brasília, 19 de novembro de 2018. 

  

B 	EDITO VIANA SANTOS , 
NAL DE 	T CNICOS EM RADIOLOGIA 
CONTRATANTE 

CONSELH 

 

CRIST A O PEREIRA AIRES 
AI • S TURISMO LTDA 

a là troix 
MA ' A TE' n ZINH PEREIRA AIRES 

AIRES TUS O LTDA 

TESTEMUNHAS: 

la: 
CPF : 

2a  
CPF 

SRTVN/701, BI. P, Salas 2.060/2.061 - Ed. Brasília Radio Center - Brasilia/DF - CEP 70719-900 - Telefax (OXX 61) 3326 9374 
e-mail: conter@conter.gov.br  home paga: www.conter.gov.br  
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ AIRES TURISMO 
LTDA - EPP, NA FORMA ABAIXO: 

NIEPUB-LIGA ftUtNATIVA UU UNASIL 	 

I 	 SAIBAM quantos este público instrumento de procuração 
virem, que aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (24/0812017) . em 
Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente, 
compareceu como OUTORGANTE:  AIRES TURISMO LTDA - EPP, estabelecida no SHCG/Norte CLR • ..2 	Quadra 714, Bloco H, Loja 20, Asa Norte, Brasilia-Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o n° a — 	06.064.175/0001-49, neste ato representada pelo seu sócio: CRISTIANO PEREIRA AIRES, brasileiro, 

. 	E 	filho de Antonio Edvan Aires e Maria Terezinha Pereira Aires, declaro(/' ser divorciado, comerciário, 
á; 	podador da Carteira de Identidade Profissional n° 17313-CRA/DF, onde consta o RG n.° 1.363269 
• SSP/DF e do CPF n.° 657.633.601-25, residente e domiciliado no SMPW Quadra 13, Conjunto 03, Lote c c, 	05, Casa G, Park Way, nesta Capital, nos termos da Alteração Contratual e Consolidação devidamente 
i 	registrada na JCDF sob o n° 20170654982, em 09/08/2017, com cópia arquivada nesta Serventia, 
í 	reconhecida e identificada como a própria, por mim Escrevente, em face dos documentos que me foram 
í 	apresentados e de cuja capacidade jurídica dou fé. E por ela me foi dito que, por este instrumento 
Ê. 	público, nomeia e constitui seus bastante PROCURADORES: VINICIUS PEREIRA AIRES brasileiro, 
e casado, diretor de vendas, portador da CNH n° 03369151609 DETRAN/DF, onde consta o RG n° 
re 	41352 DRT/DF e do CPF n.° 010.630.291-47, residente e domiciliado na Rua das Figueiras, Lote z. a 	05, Apartamento 1006, Torre B, Águas Claras, nesta Capital, e/ou JOSÉ ADAILTON RODRIGUES  
j 	DOS SANTOS brasileiro, casado, gerente comercial, portador da CNH n.° 04374038960 
• DETRAN/DF, onde consta o RG n.° 2346577 SSP/DF e do CPF n.° 004.254.111-50, residente e 
V 	domiciliado na Rua 03, Quadra 08, Lote 11 - Jardim Zuleika, na cidade de Luziania, Estado de 
N 	Goiás, (dados fornecidos por declaração); a quem confere amplos e especiais poderes para representar 
v 	a empresa outorgante em quaisquer concorrências públicas. licitacões. tomadas de preços,  
E 	carta-convite, pregões podendo para tanto: oferecer lances, requerer, alegar e assinar o que preciso 
c. 	for, assinar contratos e quaisquer termos aditivos, juntar, apresentar e retirar documentos, abrir, ! a 

acompanhar e dar andamento a processos, pedir vistas, cumprir exigências, tomar ciência de I C 
'4 	despachos, ajustar cláusulas e condições, participar de reuniões, abertura de propostas, concordar 

1 	
e/ou discordar, assinar termos, requerimentos e demais papéis, podendo ainda representá-la na Receita 
Federal para requerer Certidões, ao Instituto Nacional do Sèguro Social - INSS, Caixa Económica a 

mi c 	Federal, Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, Ministério da Fazenda, podendo requerer, alegar e 
to 	assinar o que for preciso, pagar taxas em geral, juntar apresentar e retirar documentos, admitir e/ou 
J 	demitir empregados, assinar e/ou dar baixa em Carteiras de Trabalho, fixar ordenados e atribuições, 
ã' .. 	promover e efetuar alterações e/ou anotações em Carteiras de Trabalho, nomear prepostos junto à 
a — 	Delegacia Regional do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e/ou Vara do Trabalho; assinar 2,  
a. 	contratos, distratos e aditivos contratuais de prestação de serviço, ajustar cláusulas e condições; se 
" 	necessário, constituir advogado com os poderes da cláusula (AD-JUDICIA) e os mais necessários 
1 	perarite'qualquer INSTÂNCIA, FORO ou TRIBUNAL, em JUIZO OU FORA DELE, podendo para .....-. 	tanto: acordar, discordar, transigir, recorrer, desistir, propor e variar de ações e recursos; receber 
t 	citações e intimações; prestar declarações e informações; apresentar provas; abrir, acompanhar e dar 
-a 	andamento a processos; pedir vistas; cumprir exigências; tomar ciência de despachos; assinar termos, 
t 	requerimentos e demais papéis, receber, dar recibos e quitações,' confere. ainda,  especiais poderes c‘ 
1- 	para tratar de assuntos, direitos e interesses da Outorgante relacionados com quaisquer veículos em -, 
• .• 	nome da empresa outorgante, podendo representá-la perante as Repartições Públicas, _.. c 	Administrativas, Autárquicas e Cartórios em geral; DETRAN, CONTRAN, DNIT, CIA. DE SEGUROS, e 
(3 	INSPETORIAS DE TRÂNSITO, DELEGACIAS DE ROUBOS E FURTOS DE VEiCULOS, DFTRANS, a 
2 	DPRF/MJ, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, e suas Secretarias, SECRETARIA DA RECEITA, 

• .4 	RECEITA FEDERAL DO BRASIL e onde com esta se apresentar(em) e for necessário; podendo para 
tanto:. bloquear e desbloquear documentação e/ou veiculo; requerer, alegar e assinar o que preciso for 
relativo a documentação do referido veiculo; juntar, apresentar e retirar documentos; requerer e retirar 
28  via de documentos, em esnecial do DUT(CRV) e IPVA(CRLV); promover e efetuar mudança de 
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Evaido Feitosa dos Santos 
Tabelião 

Prot.: 
Livro: 
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placa/UF, requerer certidões negativas de roubos e furtos, nada consta de multas e parcelamento do 
pagamento das mesmas; requerer prontuários e anistia de multas em barreiras eletrônicas e/ou pardais; 
parcelar multa e/ou IPVA e/ou tributos, pagar taxas e emolumentos necessários; promover e efetuar 
vistorias, emplacamentos. licenciamentos, liberações e mudança de endereço: requerer e retirar do 
Depósito em caso de apreensão, dirigir e autorizar terceiros a dirigir o referido veículo por todo território 
nacional; enfim, praticar os demais atos aos fins deste mandato. SENDO VEDADO O 
SUSSTABELECIMENTO. ESTA PROCURAÇÃO NÃO DÁ PODERES PARA VENDER E CEDER 
QUAISQUER VEÍCULOS EM NOME DA EMPRESA. CERTIFICO que a qualificação dos procuradores 
e a descrição do objeto do presente mandato foram declarados pela outorgante, a qual se 
responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, DEVENDO A PROVA DESTAS 
DECLARAÇÕES SER EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE 
INTERESSAR. E, de como assim o disse, do que dou fé, me pediu que lhe lavrasse o presente, o qual 
feito e lhe sendo lido em alta e bem clara voz, o achou em tudo conforme, outorga, aceita e assina. 
DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS NOS TERMOS DA LEI. Emol. R$ 37,30, recolhidos pela guia n° 
5l 353. Eu, ADRIANA MADALENA DA SILVA ALVES, Escrevente, lavrei o presente ato. E eu, 

ELIETE PEREIRA DE AZEVEDO, Escrevente Autorizada, conferi, li e encerro o 
prs&hte"àt, colhendo a(s) assinatura(s). Eu, ANTONIA MENDONÇA FEITOSA, Tabeliã Substituta, 
d4u fele ass o. (a.a.) CRISTIANO-PEREIRA AIRES - ANTONIA MENDONÇA FEITOSA. Nada mais. 
Trasladada em seguida. Eu, 	R 	a subscrevo, dou fé e assino em público e raso.Selo 
TJDF72017009096655516BF paarco 'afitar o selo acesse www.tjdft.jus.br  
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