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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

J"

Pré—Reitoria de Gestfio e Governanga — PR-6

TERMO ADITIVO N! 02/2020

ao Termo de Contrato n9 02/2018 que entre si

celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE

JANEIRO e a empresa STUDIO G CONSTRUTORA LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede na Avenida Pedro Calmon, 550,

Prédio da Reitoria, llha do Fundfio, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 21941-901, inscrita no CNPJ
sob o n9 33.663.683/0001—16, neste ato sendo representada pelo Pro-Reitor de Gestao e

Governanga, Sr. André Esteves da Silva, conforme delegagfio de competéncia determinada pela
Portaria 4.925, de 12 de junho de 2017, do Magnifico Reitor, doravante denominada Contratante,

e a empresa STUDIO G CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n9 30.149.702/0001-00,

sediada na Avenida Franklin Roosevelt, 126, salas 709 a 711, Centre, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20021-
120, doravante'designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Leonardo Rosa Martins,
portador da Carteira de Identidade ng 93.407-D, expedida pelo Crea/RJ, e CPF n9 723.018.050-34,

doravante designada Contratada, celebram o presente Termo Aditivo, sujeito as normas da Lei
8.666 de 21 de junho de 1993 e legislagfio pertinente e complementar, mediante as seguintes
cla’usulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 O presente Termo passa a fazer parte integrante e insepara’vel do Processo n9

23079.005624/2016-81, e tem a finalidade especifica de prorrogar o prazo de vigéncia contratual
pelo periodo de 12 (doze) meses consecutivos, conforme previsto na cléusula segunda do Contrato

e no artigo 57, inciso II, da Lei n9 8.666/1993.

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR

2.1 O presente Termo Aditivo importa em despesa com valor estimado total de RS 500.640,00

(quinhentos mil, seiscentos e quarenta reais).

CLAUSULA TERCEIRA — VIGENCIA
3.1 O presente Termo Aditivo vigeré de 19 de margo de 2020 a 28 de fevereiro de 2021.



3.2 A Contratada aquiesce que o presente contrato poderé ser rescindido, antes do término de

sua vigéncia, sem qualquer onus para a Contratante.

CLAUSULA QUARTA - DorAcAo ORCAMENTARIA
4.1 As despesas decorrentes do presente aditamento ocorrerfio a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral da Uniao deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 15236/153115

Fonte: 8112

Programa de Trabalho Resumido: 108355

Elemento de Despesa: 339039

Pl: V0000601TZN

4.2 No exercicio seguinte, correrao a conta dos recursos préprios para atender as despesas da

mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA

5.1 Em decorréncia do presente aditamento, a Contratada deveré atualizar a garantia

anteriormente prestada, no prazo de até 10 (dez) dias apés o inicio do presente termo,

complementando seu valor e/ou atualizando o prazo de validade, o qual devera abranger o periodo

de mais 3 (trés) meses apés o término da vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - PUBLICAcAo

6.1 lncumbira a Contratante providenciar a publicagfio do presente Termo Aditivo ao Contrato,

por extrato, no Diario Oficial da Unifio, o que é condicfio indispensével para sua eficacia, na forma

estabelecida no paragrafo finico do Artigo n9 61 da Lei n9 8.666/1993.

CLAUSULA SETIMA - DISPOSICAO FINAL

7.1 Ficam mantidas todas as demais cléusulas e condigoes do contrato em vigor.

Rio de Janeiro, (8 de fevereiro de 2020.
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A Uigrgges da Silva Leonardo Rosa Martins

Universidade Federal do Rio de Janeiro Studio G Construtora Ltda.

Contratante Contratada


