
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Gestão e Governança - PR-6

TERMO ADITIVO N9 02/2019

AO TERMO DE CONTRATO ng 11/2018, QUE ENTRE SI

CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE

JANEIRO E A EMPRESA SIMPRESS COMERCIO,

LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

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

Avenida Pedro Calmon ng 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitária, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, CEP

21.941-901, inscrita no CNPJ/MF ng. 33.663.683/0001-16, representada neste ato pelo Pró-Reitor de

Gestão e Governança, Sr. André Esteves da Silva, conforme delegação de competência determinada pela

Portaria ng 4.925 de 12 de junho de 2017, do Magnífico Reitor, doravante denominada CONTRATANTE e a

empresa SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ ng 07.432.517/0001-07, com

sede na Alameda Ásia (Polo Empresarial), ng 201, Conjunto 1, Andares 1 e 2, Tamboré em Santana de

Parnaíba, São Paulo - SP, CEP 06.543-312, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada

pelos Srs. VI'I'I'ORIO DANESI, portador da Carteira de Identidade para estrangeiros RNE ng W331048-5

expedida SE/DPMAF/DPF, inscrito no CPF ng 008.292.718-99, e FERNANDO JOSÉ COUTINHO MARTINS,

portador da Carteira de Identidade n” 22.624.047-2 expedida pelo IIRGD/SSP-SP, inscrito no CPF n”

159.187.768-77 e PAULO ROBERTO ALOUCHE, portador da Carteira de Identidade ng 14.944.870, inscrito

no CPF ng 083.637.828-82, celebram o presente Termo Aditivo, sujeito às normas da Lei ng. 8.666 de 21 de

junho de 1993 e legislação pertinente complementar, mediante as seguintes cláusulas:

1. cLÁusuLA PRIMEIRA - oBiETo
1.1. O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e inseparável do processo ng

23079.031900/2018-28, e tem a finalidade específica de promover alterações na razão social, a

inclusão de representantes legais, acrescer e remanejar os seguintes equipamentos, conforme

previsto na cláusula décima terceira do Contrato e no artigo 65, I, b da Lei ng 8.666/93:

1.1.1 Alteração da Razão social de SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. para

siMPREss coMÉRcio, LocAçÃo E seRviços LTDA;

1.1.2 Inclusão do representante legal: PAULO ROBERTO ALOUCHE, brasileiro, casado, diretor

comercial, portador da Carteira de Identidade ng 14.944.870, inscrito no CPF ng 083.637.828-82,
Rãš/T

residente e domiciliado na rua Caconde, ng 317, apto ng 121, Jardim Paulista, São Paulo-SP,



01425-011; e VHTORIO DANESI, italiano, casado, administrador de empresas, portador da cédula de

identidade para estrangeiros RNE n'! W331048-5 (SE/DPMAF/DPF), inscrito no CPF/MF sob o n9

008.292.718-99, residente e domiciliado na rua Pe. João Manuel, ng 654, Apt. ri9 151, Cerqueira

César, São Paulo - SP, CEP 01411-000,

1.1.3. Acrescimo de:

1.1.3.1. 05 unidades do tipo multifuncional monocromática na Unidade Gabinete do

Reitor;

1.1.3.2. 01 unidade do tipo multifuncional monocromática na Unidade PR-4;

1.1.3.3. 02 unidades do tipo multifuncional monocromática na Unidade PR-5;

1.1.3.4. 02 unidades do tipo multifuncional monocromática na Unidade PR-7;

1.1.4 Remanejamento de:

1.1.4.1 01 unidade do tipo multifuncional monocromática instalada inicialmente na

Unidade PR-6, será remanejado a Unidade PR-4;

z. cLÁusuLA sEGuN DA - oos PRI-:ços
2.1. Em razão das alterações mencionadas nos itens 1.1.3. e 1.1.3.4., o valor mensal do contrato passará
de R$ 21.332,03 (vinte e um mil, trezentos e trinta e dois reais e três centavos) para R$ 26.664,59 (vinte
e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e três centavos).

3. cLÁusuLA TERCEiRA - DA ooTAçÃo oRçAMENTÁRIA
3.1 As despesas decorrentes do presente aditamento correrão à conta de recursos especificos
consignados no Orçamento Geral da União do exercício de 2019, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 15236/153115

Fonte: 8100

Programa de Trabalho Resumido: 108360

Elemento de Despesa: 339039

PI:V0000601PJN

3.2 No exercício seguinte, correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma

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

4. cLÁusuLA QUARTA - DA lÊNciA
4.1. O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura.
4.2. A Contratada aquiesce que o presente Contrato poderá ser rescindido, antes do término de sua
vigência, sem qualquer ônus para a Contratante.

5. 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 periodo de mais 3 (três) meses após o
término da nova vigência contratual.



6. cLÁusuLA sExrA - PuBLcçÃo
6.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial
da União, no prazo previsto na Lei ng 8.666, de 1993.

7. cLÁusuLA sÉTlMA - DlsPoslçÃo FINAL
7.1. Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

Riodeianeiro, /7 de WWW/CO de 2019.
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André Esteves da Silva

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Contratante

Vittorio Danesi
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