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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Pró-Reitoria de Gestão e Governança – PR-6 

 

TERMO ADITIVO Nº 01/2021 

ao Termo de Contrato nº 02/2020, cujo objeto é a 

contratação de empresa para a prestação de serviços de 

maqueiro para o Hospital Universitário Clementino Fraga 

Filho (HUCFF/UFRJ),  que entre si celebram a UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a empresa RCA PRODUTOS E 

SERVIÇOS LTDA. 

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede à Avenida Pedro Calmon, nº 550, Prédio da Reitoria, Ilha do Fundão, na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ, CEP 21941-901, inscrita no CPNJ/MF sob o nº 33.663.683/0001-16, neste ato 

representada pelo Pró-Reitor de Gestão e Governança, André Esteves da Silva, conforme delegação 

de competência determinada pela Portaria nº 4.925, de 12 de junho de 2017, do Magnífico Reitor, 

doravante denominada Contratante e, por outro, a empresa RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.207.850/0001-61, sediada na Rua Dona Margarida, nº 254, 2º 

andar, Centro, em Santa Bárbara d’Oeste/SP, CEP 13450-001, doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada Sr. Celcimar Barbosa Ferreira, portador da Carteira de Identidade nº 

5.004.822-3, expedida por SSP/SP, e CPF nº 346.500.678-04, doravante denominada Contratada, 

celebram o presente Termo Aditivo, sujeito às normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

legislação pertinente complementar, mediante as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e inseparável do processo nº 

23079.053386/2018-81 e tem a finalidade específica de alterar o instrumento contratual, nos 

seguintes termos: 

1.1.1. prorrogar o prazo de vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses 

consecutivos, conforme previstos na cláusula segunda do instrumento contratual e no 

artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; 

1.1.2. reduzir os custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados 

ou pagos no primeiro ano da contratação presentes no submódulo 4.4, alíneas A, B, D e E, 
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das planilhas de custos e formação de preços de mão de obra, conforme previsto no item 

9 do Anexo IX da Instrução Normativa nº 05/2017/MPDG. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO  

2.1. Em razão da redução dos custos não renováveis já amortizados ou pagos no primeiro ano 

de contratação, mencionada no item 1.1.2 da Cláusula Primeira do presente Termo, o valor mensal 

a ser pago à Contratada, a partir da prorrogação, passará de R$ 209.774,84 (duzentos e nove mil, 

setecentos e setenta e quatro reais, e oitenta e quatro centavos) para R$ 209.582,95 (duzentos e 

nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais, e noventa e cinco centavos), conforme ANEXO. 

2.2. O valor total do Contrato passará de R$ 2.517.298,08 (dois milhões, quinhentos e 

dezessete mil, duzentos e noventa e oito reais e oito centavos) para R$ R$ 2.514.995,40 (dois 

milhões, quinhentos e catorze mil, novecentos e noventa e cinco reais, e quarenta centavos), 

conforme ANEXO. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA  

3.1. O presente Termo Aditivo vigerá de 13 de abril de 2021 a 12 de abril de 2022.  

3.2. A Contratada aquiesce que o presente contrato poderá ser rescindido antes do término de 

sua vigência, sem ônus para a contratante, mediante a apresentação de comunicação prévia formal, 

com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes do presente aditamento correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:  

Gestão/Unidade: 15236/153115 

Fonte: 8100 

Programa de Trabalho Resumido: 169837 

Elemento de Despesa: 339037 

PI: V0000G71TZN 

4.2. No exercício seguinte, correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da 

mesma natureza, cuja alocação será feita no início do respectivo exercício financeiro. 

 

CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

5.1. Em decorrência do presente aditamento, a Contratada deverá atualizar a garantia 

anteriormente prestada, no prazo de até 10 (dez) dias após o início dessa prorrogação, 

complementando seu valor e/ou atualizando o prazo de validade, o qual deverá abranger o período 

de mais 3 (três) meses após o término da nova vigência contratual 
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CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

6.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do presente Termo Aditivo ao contrato, 

por extrato, no Diário Oficial da União, o que é condição indispensável para sua eficácia, na forma 

estabelecida no parágrafo único do Artigo nº 61 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÃO FINAL 

7.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. 

 

 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

ANDRÉ ESTEVES DA SILVA 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

CELCIMAR BARBOSA FERREIRA 

RCA Produtos e Serviços Ltda 

CONTRATADA 
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ANEXO AO TERMO ADITIVO 01/2021 DO TERMO DE CONTRATO 02/2020 

 

VALOR  LOTE I 

Lote Item Descrição Quantidade Meses Valor Mensal  Valor Anual  

L
O

T
E

 I
 

1 
00000538-0 - Prestação do serviço 
de maqueiro 44h de segunda a 
sexta 

13 12 
 R$             

45.784,83  
 R$         

549.417,96  

2 
00000538-0 - Prestação do serviço 
de maqueiro 12/36h diurno de 
domingo a domingo 

38 12 
 R$            

127.499,12  
 R$       

1.529.989,44  

3 
00000538-0 - Prestação do serviço 
de maqueiro 12/36h noturno de 
domingo a domingo 

10 12 
 R$             

36.299,00  
 R$         

435.588,00  

       

   Valores LOTE I 
 R$            
209.582,95  

 R$       
2.514.995,40  
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