
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pro-Reitoria de Gestao e Governanga — PR-6

TERMO ADITIVO N9 02/2020

ao Termo de Contrato n9 04/2018 que entre si celebram a

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a empresa LINCE -

SEGURANCA ELETRDNICA LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito pL’iblico, com sede a

Avenida Pedro Calmon, n9 550, Prédio da Reitoria, llha do Fundéo, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 21941-

901, inscrita no CPNJ/MF sob o n9 33.663.683/0001-16, neste ato representada pelo Pré-Reitor de Gestao e

Governanga, André Esteves da Silva, conforme delegacfio de competéncia determinada pela Portaria n9

4.925, de 12 de junho de 2017, do Magnifico Reitor, doravante denominada CONTRATANTE e, por outro, a

empresa LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF

sob o n9 10.565.981/0001-78, sediada na Rua Antonio Mariano de Souza, 752, Bairro lpiranga, em 550

José/SC, CEP 88111-510, , neste ato representada pelo Sr. Willian Lopes de Aguiar, portador da Carteira de

Identidade n9 3.975.588 expedida por SSP/SC, e CPF n‘-J 028.383.199-57, doravante denominada

CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, sujeito as normas da Lei n9 8.666 de 21 de junho de 1993

e legislagao pertinente complementar, mediante as seguintes claiusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1.0 presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e inseparavel do processo n9

23079.047526/2017-00 e tem a finalidade especifica de prorrogar o prazo de vigéncia contratual

pelo periodo de 12 (doze) meses consecutivos, conforme previstos na clausula segunda do

instrumento contratual e no artigo 57, inciso II, da Lei n9 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - PRECO
2.1. O valor global da contratagao é de RS 829.187,20 (oitocentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e sete

reais, e vinte centavos), conforme a seguir:

2.1.1.0 valor mensal dos postos de servico é de R$ 66.129,80 (sessenta e seis mil, cento e vinte e nove

reais, e oitenta centavos), perfazendo o valor total de RS 793.557,60 (setecentos e noven e trés

mil, quinhentos e cinquenta e sete reais, e sessenta centavos) para 12 (doze) meses;
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2.1.2.0 valor unitério de indenizagfio de despesas com viagens é de RS 144,29 (cento e quarenta e quatro

reais, e vinte e nove centavos), perfazendo o valor total de RS 34.629,60 (trinta e quatro mil,

seiscentos e vinte e nove reais, e sessenta centavos) para o quantitativo estimado de 240 (duzentos

e quarenta) indenizagoes.

2.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da execugao

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencia’rios, fiscais e

comerciais incidentes, taxa de administragfio, frete, seguro e outros necessaries ao cumprimento integral

do objeto da contratagfio.

CLAUSULA TERCEIRA — VIGENCIA
3.1. O presente Termo Aditivo vigeré de 25 de fevereiro de 2020 a 24 de fevereiro de 2021.

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

vigéncia, e a qualquer tempo, sem qualquer onus para a Contratante.

CLAUSULA QUARTA- DorAcfxo ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes do presente aditamento correrfio a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral da Uniéo deste exercicio, na dotagfio abaixo discriminada:

Gestfio/Unidade: 15236/153115
Fonte: 8100

Programa de Trabalho Resumido: 169837

Elemento de Despesa: 339037

PI: V0000601TZN

4.2. No exercicio seguinte, correrfio a conta dos recursos préprios para atender as despesas da mesma

natureza, cuja alocagéo seré feita no inicio do respectivo exercicio financeiro.

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA DE EXECUCAO

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 dessa prorrogagfio, complementando seu valor e/ou

atualizando o prazo de validade, o qual deveré abranger o periodo de mais 3 (trés) meses apés o término da

nova vigéncia contratual

CLAUSULA SEXTA — PUBLICACAO

6.1. Incumbiré a Contratante providenciar a publicag'aio do presente Termo Aditivo ao contrato, por

extrato, no Diério Oficial da Uniao, o que é condigfio indispensa’vel para sua eficacia, na forma estabelecida

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



CLAUSULA SETIMA - DISPOSICKO FINAL
7.1. Fica ressalvado o direito da Contratada em requerer repactuacé‘o relativa ao periodo n50 precluso e

imediatamente anterior a presente prorrogagfio, desde que o faga até a préxima prorrogagfio ou a extingfio

do contrato, o que ocorrer primeiro, sob pena de preclusfio.

7.2. No caso de 0 prego repactuado resultar desvantajoso em comparagfio a substituigfio do contrato

mediante nova licitagfio, a Contratante poderé rescindir o contrato assim que concluida nova licitagao, sem

qualquer onus, admitida negociagfio para que a Contratada aceite reduzir o prego resultante da repactuagé’o

até o limite do valor de mercado apurado por ocasifio da Ultima prorrogagfio.

7.3. Ficam mantidas as demais cléusulas e condigfies do contrato.

Rio de Janeiro, //K “Mde 2020.
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