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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

Nº 007/2020 
 
 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CONTRAWATT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME, inscrita no C.N.P.J. Nº 00.073.125/0001-41, com sede à Rua Lima Barros, nº 24, Vasco da Gama, 

Rio de Janeiro-RJ, CEP 20.921-280, tendo como representante legal o Sr. Lucio Flavio Mendes Alves, 

prestou, satisfatoriamente, os serviços abaixo relacionados, para esta Universidade. 

 
Termo de Contrato: 02/2015 

 

Descrição dos serviços:  

 - Prestação de serviços de locação, com instalação, manutenção e operação, durante o período de 

locação, de grupos geradores, sendo as seguintes potências e quantidades envolvidas: 2 unidades de 

250kVA (para o período de 16 horas) e 1 unidade de 120kVA (para o período de 8 horas), em 229V, 

trifásico, 69Hz, tipo silenciados, com operadores dedicados, cabos alimentadores necessários e 

fornecimento de combustível, para instalações no Campus da UFRJ e Xerém/RJ. 

- fornecimento de 4 (quatro) geradores a diesel de potência de 625 KVA TRIFASICO, cada, em regime 

de aluguel para suprimento de energia, funcionamento stand-by com 60 (sessenta) horas de franquia 

de operação, estando incluso na proposta os serviços técnicos, transporte, frete, montagens, 

desmontagens, instalações elétricas, ligamento, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de 

materiais para os serviços listados e peças sobressalentes para os itens, no prédio do Laboratório 

Brasileiro de Controle de Dopagem – LBCD-LADETEC-UFRJ. 
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  Vigência: 

O período de execução dos serviços no Pólo de Xerém teve início em 09/02/2015, com o início 

da vigência do contrato nº 02/2015, e término em 08/02/2017, por motivo de prorrogação da 

vigência contratual, promovida por meio do Termo Aditivo nº 01/2016. 

O período de execução dos serviços no Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem – LBCD-

LADETEC-UFRJ teve início em 24/07/2016 e fim em 23/09/2016, conforme Termo Aditivo nº 02/2016. 

  

Valores contratados: 

O valor mensal da contratação dos serviços para o Pólo de Xerém foi de R$ 83.330,00 (oitenta e 

três mil, trezentos e trinta reais), perfazendo um valor anual de R$ 999.960,00 (novecentos e noventa 

e nove mil, novecentos e sessenta reais). 

O valor dos serviços no Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem – LBCD-LADETEC-UFRJ 

R$197.560,00 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta reais). 

 

 

 

   

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020. 
 

 
 
 

____________________________________ 
LARA DE ARAÚJO E SILVA 

Substituta eventual do Cargo de Direção de Coordenadora Geral de Contratos 
 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
ANDRÉ ESTEVES DA SILVA 

Pró-Reitor de Gestão e Governança 
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