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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Pró-Reitoria de Gestão e Governança – PR-6 

 
TERMO ADITIVO Nº 04/2021 

ao Termo de Contrato nº 04/2018, Pregão nº 01/2018, cujo objeto é a 

contratação de serviços de condução de veículos oficiais de 

propriedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, destinados ao 

transporte de servidores, alunos, pacientes, documentos, materiais e 

serviços gerais, que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO e a empresa LINCE - SEGURANÇA ELETRÔNICA 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 LINCE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 10.565.981/0001-78, sediada na Rua Antônio Mariano de Souza, 752, Bairro Ipiranga, em São 

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

Identidade nº 3.975.588 expedida por SSP/SC, e CPF nº 028.383.199-57,  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 

23079.047526/2017-00 e tem a finalidade específica de alterar o instrumento contratual nos 

seguintes termos: 

1.1.1. Revisar os preços do Termo de Contrato, conforme previsto no artigo 65, § 5º, da Lei nº 

8.666/93, para o ajuste dos postos 12x36h, em decorrência da superveniência de disposição 

legal ocorrida após a data de apresentação da proposta, que foi a Reforma Trabalhista, 

especificamente o parágrafo único do artigo 59-A, da Lei nº 13.467/2017; 

1.1.2. Repactuar os preços do Termo de Contrato, conforme previsto no artigo 65, § 8º, da Lei nº 

8.666/93 e cláusula sexta do instrumento contratual, em razão das seguintes alterações:  

1.1.2.1. Reajuste salarial em decorrência da Lei Estadual nº 7.898/2018; 
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1.1.2.2. Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 da categoria profissional envolvida na 

prestação do serviço contratado, registrada no MTE sob o nº RJ002358/2018; 

1.1.2.3. Reajuste do Transporte Municipal, conforme Decreto nº 44.600/2018, o qual 

aumentou a tarifa modal para R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos); 

1.1.2.4. Reajuste salarial em decorrência da Lei Estadual nº 8.315/2019; 

1.1.2.5. Reajuste do Transporte Municipal, conforme Decreto nº 44.600/2018, o qual 

aumentou a tarifa modal para R$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos); 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO  

2.1. O valor mensal do contrato, com os efeitos da revisão decorrente da superveniência de disposição 

legal ocorrida após a data de apresentação da proposta, que foi a Reforma Trabalhista, 

especificamente o parágrafo único do artigo 59-A, da Lei 13.467/2017 e da repactuação pela 

alteração promovida pela Lei Estadual nº 7.898/2018, passa de R$ 69.039,28 (sessenta e nove mil, 

trinta e nove reais e vinte e oito centavos) para R$ 67.427,10 (sessenta e sete mil, quatrocentos e 

vinte e sete reais e dez centavos), a partir de 24 de fevereiro de 2018, conforme ANEXO; 

2.2. O valor mensal do contrato, com os efeitos da repactuação decorrente da Convenção Coletiva de 

Trabalho 2018/2019 da categoria profissional envolvida na prestação do serviço contratado, 

registrada no MTE sob o nº RJ002358/201, passa de R$ 67.427,10 (sessenta e sete mil, quatrocentos 

e vinte e sete reais e dez centavos), para R$ 69.139,10 (sessenta e nove mil, cento e trinta e nove 

reais e dez centavos), a partir de 1º de junho de 2018, conforme ANEXO; 

2.3. O valor mensal do contrato, com os efeitos da repactuação decorrente do reajuste do Transporte 

Municipal, conforme Decreto nº 44.600/2018, o qual aumentou a tarifa modal para R$ 3,95 (três 

reais e noventa e cinco centavos), passa de R$ 69.139,10 (sessenta e nove mil, cento e trinta e nove 

reais e dez centavos) para R$ 69.314,14 (sessenta e nove mil, trezentos e quatorze reais e quatorze 

centavos), a partir de 17 de junho de 2018, conforme ANEXO; 

2.4. O valor mensal do contrato, com os efeitos da repactuação decorrente da alteração promovida pela 

Lei Estadual nº 8.315/2019, passa de R$ 69.314,14 (sessenta e nove mil, trezentos e quatorze reais 

e quatorze centavos) para R$ 69.809,12 (sessenta e nove mil, oitocentos e nove reais e doze 

centavos), a partir de 1º de janeiro de 2019, conforme ANEXO; 

2.5. O valor mensal do contrato, com os efeitos da repactuação decorrente do reajuste do Transporte 

Municipal, conforme Decreto nº 44.641/2019, o qual aumenta a tarifa modal para R$ 4,05 (quatro 

reais e cinco centavos), passa de 69.809,12 (sessenta e nove mil, oitocentos e nove reais e doze 

centavos), para R$ 69.859,34 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e 

quatro centavos), a partir de 02 de fevereiro de 2019, conforme ANEXO; 

2.6. O valor mensal do contrato, com os efeitos da eliminação dos custos fixos ou variáveis não 

renováveis já amortizados ou pagos no primeiro ano de contratação, presentes no submódulo 4.4, 

alíneas D, E e F, das planilhas de custos e formação de preços, decorrente do Termo Aditivo 01/2019, 



3 

passa de R$ 69.859,34 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro 

centavos) para R$ 69.781,56 (sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis 

centavos), a partir de 25 de fevereiro de 2019, conforme ANEXO. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA  

3.1. O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos financeiros a 

contar de fevereiro de 2018, podendo a Contratada emitir a nota fiscal referente ao mês de janeiro de 2021 

com preços atualizados. 

3.2. A Contratada aquiesce que o presente Contrato poderá ser rescindido, antes do término de sua 

vigência, sem qualquer ônus para a Contratante. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A Pró-Reitora de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças – PR3, unidade organizacional 

competente, informou existir dotação orçamentária para o pagamento da despesa à conta de recursos do 

tesouro, consignados no orçamento da UFRJ, no elemento e rubrica específicos. Contudo, os valores relativos 

ao período de fevereiro de 2018 a dezembro de 2020 serão objetos de futura reunião com a Contratada para 

definição da forma de pagamento, em virtude da atual restrição orçamentária. Entretanto, as diferenças a 

serem pagas retroativas a partir do mês de janeiro de 2021 já estão autorizadas pela PR-3 para emissão de 

nota fiscal complementar. 

 

CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA 

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 

 

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 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Fica ressalvado o direito da Contratada em requerer repactuação relativa ao período não precluso e 

imediatamente anterior à presente prorrogação, desde que o faça até a próxima prorrogação ou a extinção 

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

7.2. No caso de o preço repactuado resultar desvantajoso em comparação à substituição do contrato 

mediante nova licitação, a Contratante poderá rescindir o contrato assim que concluída nova licitação, sem 
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qualquer ônus, admitida negociação para que a Contratada aceite reduzir o preço resultante da repactuação 

até o limite do valor de mercado apurado por ocasião da última prorrogação. 

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

 

 

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021. 

 

 

 

ANDRÉ ESTEVES DA SILVA 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

CONTRATANTE 

 

 

 

WILLIAN LOPES DE AGUIAR  

Lince - Segurança Eletrônica Ltda. 

CONTRATADA 
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ANEXO 

 

Tabela 1 - Valor Contratual Mensal (antes e após a repactuação e a revisão) 
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Tabela 2 – Grupo 1  

Serviço de condução de veículos oficiais mediante posto de trabalho na escala de 12 x 36 horas, de domingo a domingo com utilização de um profissional por 

posto habilitado na categoria “D” para condução de ambulâncias no Município do Rio de Janeiro 

 

 

 

Tabela 3 – Grupo 2 

Serviço de condução de veículos oficiais, mediante Posto de trabalho na escala de 44 horas semanais, com utilização de um profissional por posto, habilitado na 

categoria “D”, para condução de ÔNIBUS, para transporte de servidores, alunos e docentes que poderão circular em trajetos municipais, intermunicipais, 

interestaduais e internacionais com previsão de pagamento de indenização de viagem, ou pagamento de estadia ao funcionário, caso haja afastamento da sede do 

Município de Macaé. 

 

G
R

U
P

O

IT
E

M Turno/Horário do 

posto
Tipo

Qtde de 

postos

Nº estimado 

de 

empregado

s

Valor (R$)

Termo Aditivo 

01/2019 (Valor 

Atualmente 

Praticado)

Valor Contratado + 

Reforma 

Trabalhista (Lei 

13.467/2017) + 

Revisão da Hora 

Noturna Adicional

CCT (a partir de 

01/06/2018)

Alteração do VT 

de R$ 3,60 para 

3,95 (a partir de 

17/06/2018)

Alteração do VT 

de R$ 3,95 para 

4,05 (a partir de 

02/02/2019)

Termo Aditivo 

01/2019 

(considerando 

todas as 

alterações 

anteriores)

1 Diurno/12x36h Motorista 8 8 3.588,22R$        3.584,05R$        3.490,47R$        3.599,28R$        3.611,62R$        3.615,16R$        3.610,99R$        

2 Noturno/12x36h Motorista 6 6 4.506,94R$        4.501,61R$        4.254,85R$        4.386,71R$        4.399,43R$        4.403,08R$        4.397,92R$        

14 14 55.747,40R$     55.682,06R$     53.452,86R$     55.114,50R$     55.289,54R$     55.339,76R$     55.275,44R$      

14 14 668.968,80R$   668.184,72R$   641.434,32R$   661.374,00R$   663.474,48R$   664.077,12R$   663.305,28R$   

1

Valor Total Mensal

Valor Total Anual

G
R

U
P

O

IT
E

M Turno/Horár

io do Posto
Tipo

Qtde de 

postos ou 

indenização 

por 

viagem/ano.

Nº estimado 

de 

empregado

s

Valor (R$)

Termo Aditivo 

01/2019 (Valor 

Atualmente 

Praticado)

Lei Estadual nº 

7.898/2018 (a 

partir de 

25/02/2018 - 

início do 

contrato)

CCT (a partir de 

01/06/2018)

Lei Estadual nº 

8.315/2019 (a 

partir de 

01/01/2019)

Termo Aditivo 

01/2019 

(considerando 

todas as 

alterações 

anteriores - a 

partir de 

25/02/2019)

3 Diurno/44h Motorista 2 2 R$ 5.230,04 R$ 5.223,87 R$ 5.471,92 R$ 5.497,10 R$ 5.687,59 R$ 5.680,86

4 Indenização Despesas com Viagem 240 - R$ 144,29 R$ 144,29 R$ 151,52 R$ 151,52 R$ 157,22 R$ 157,22

2 2 R$ 10.460,08 R$ 10.447,74 R$ 10.943,84 R$ 10.994,20 R$ 11.375,18 R$ 11.361,72

20 - R$ 2.885,80 R$ 2.885,80 R$ 3.030,40 R$ 3.030,40 R$ 3.144,40 R$ 3.144,40

- - R$ 13.345,88 R$ 13.333,54 R$ 13.974,24 R$ 14.024,60 R$ 14.519,58 R$ 14.506,12

- - R$ 160.150,56 R$ 160.002,48 R$ 167.690,88 R$ 168.295,20 R$ 174.234,96 R$ 174.073,44

2

Valor Mensal Posto

Valor Mensal Indenizações

Valor Total Mensal Estimado

Valor Total Anual
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