
(i .

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pré-Reitoria de Gesté‘o e Governanga - PR—6

TERMO ADITIVO n2. 06/2020

A0 TERMO DE CONTRATO N9 13/2013, RDC
N9 02/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATAcAo
DE EMPRESA PARA REFORMA PARCIAL DAS
iNSTALAcéEs ELETRICAS E SUBESTACAO 00
99 ANDAR oo EDlFiClO JORGE MACHADO
MOREIRA - PREDIO DA REITORIA, QUE ENTRE
5| CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL D0
RIO DE JANEIRO E A EMPRESA 3A MARQUES
CONSTRUC/So coM ERCIO E SERVICO LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito pflblico, com

sede a Avenida Pedro Caimon n9 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitéria, na cidade de Rio

de Janeiro/RJ, CEP 21.941-901, inscrita no CNPJ/MF n9. 33.663.683/0001—16, representada

neste ato pelo Pro-Reitor de Gestfio e Governanga, Sr. André Esteves da Silva, conforme

deiegagio de competéncia determinada pela Portaria 11*2 4.925 de 12 de junho de 2017, do

Magnifico Reitor, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa 3A MARQUES

consmucflo COMERCIO E SERVIco LTDA, inscrita no CNPJ/MF n9 10.811.866/0001-36, com

sede na Avenida dos Democréticos, 1556 - Sobreloja - Bonsucesso, CEP 21050-145, no Municipio

de Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada CONTRATADA. neste ato representada pela Sra.

Eliane Freitas de Aguiar, portadora da Cédula de identidade n9 20-87712 CRA/RJ e CPF n9

100.106.657-06, celebram o presente Termo Aditivo, sujeito as normas da Lei n9. 8.666 de 21

de junho de 1993 e legislagéo pertinente compiementar, mediante as seguintes ciéusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES

1.1. O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e inseparavel do Processo

Administrative n9. 23079.018494/2017-27 e tem por objeto:

1.1.1. Auescer, quantitativamente, ao valor originalmente contratado, o percentual aproximad Q.31
1

de 20,2794 (vinte inteiros e vinte e sete centésimos por cento), perfazendo um valor d
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RS 299315.15 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e quinze reais, e quinze centavos),

que acrescido is parcela aproximada de 18.02% (dezoito inteiros e dois centésimos por

centos) da alterac’éo contratual - celebrado no Termo Aditivo 04/2020 -— perfazem um total

aproximado de 38,2996 (trinta e oito inteiros e vinte 2 nova centésimos por cento) segundo

previsfio na Cléusula Décima Terceira, subitem 13.1, do instrumento contratual e artigo 65,

{$19 da Lei n9 8.666/93;

1.1.2. lncluir parcela compensatéria, a fim de manter o equilibrio econémico-financeiro,

resultando na subtracfio do valor de RS 6278,30 (seis mil, duzentos e setenta e oito reais e

trinta centavos), segundo previsio na Cléusula Décima Terceira, subitem 13.2 do

instrumento contratual e 0 art. 42, §7, do Decreto n9 7581/11.

1.1.3. Prorrogar o prazo de vigéncia contratual por um periodo de 150 (cento e cinquenta)

dias consecutivos, conforme previsto na Cléusula Segunda do instrumento contratual e art.

57, § 19, incisosl 8 IV da Lei n9 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREcos
2.1. Em razfio das afteragfies mencionadas nos itens 1.1.1 e 1.12, o valor do Contrato passaré

de RS 1.712.976,88 (um milhfio. setecentos e doze mil, novecentos e setenta e seis reais e

oitenta e oito centavos) para RS 2.006.613,73 (dais milhées. seis mil, seiscentos e treze reais e

setenta e trés centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes do presente aditamento correrfio é conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral da Unifio do exercicio de 2020, na dotagfio abaixo

discriminada:

Gestio/Unidade: 15236/153115

Fonte: 8108

Programa de Trabalho Resumido: 169840

Elemento de Despesa: 339039

Pl: V000064311N

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1.0 presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura.

4.2.Para efeitos de vigéncia contratual, o prazo final passaré de 12/07/2020 para 09/12/202

4.2.1. 0 periodo mencionado no item 4.2 contempla o recebimento provisorio e

definitive.
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CLAUSULA QUINTA — DA 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 dessa prorrogagao,

compiementando seu valor e/ou atualizando o prazo de validade, o qual devera’ abranger o

perl’odo de mais 3 (trés) meses apés o término da nova vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA — DA PUBLICAc/io
6.1. A publicagao do extrato do presente termo aditivo ao contrato no Diario Oficial da Unifio é

condigfio indispensa've! para a sua eficécia, na forma estabelecida no parégrafo (mice do artigo

61 da Lei n9 8.666/1993.

CLAUSULA sé'nMA - msmsncfio FINAL
7.1 Ficam mantidas todas as demais cléusulas e condigoes do contrato.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2020.

A R STEVES v LAW“
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rsidade Federal do Rio 3e JaneiroUni

Contratante

MM 1»,
3A Marques Construgfio Comércio e Servigo Ltda.

Contratada


