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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 RIO DE JANEIRO

Pré-Reitoria de Gestfio e Governanga — PR-6

TERMO ADITIVO N9 05/2020

30 Termo de Contrato n9 14/2017, decorrente do

Pregao n9 29/2016, cujo objeto é a prestagfio de

servigos continuados, para manutengfio de a’reas

externas e verdes, com fornecimento de

materiais e equipamentos, no campus da UFRJ,

situado na Cidade Universitaria — Campus CIDUNI,

que entra si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL

DO RIO DE JANEIRO e a empresa RODOCON

CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, bessoa juridica de direito pliblico, com

sede a Avenida Pedro Calmon, n9 550, Prédio da Reitoria, llha do Funda‘o, 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 Pro-Reitor de Gestéio e Governanga, Sr. André Esteves da Silva, conforme

delegagao de competéncia determinada pela Portaria n9 4.925 de 12 de junho de 2017, do

Magnifico Reitor, doravante denominada Contratante, e a empresa RODOCON CONSTRUCOES

RODOVIARIAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n9 30.090.575/0001-03, sediada na Avenida

Washington Luiz, 252, em Niteroi/RJ, CEP 24030-250, doravante designada Contratada, neste ato

representada pelo Sr. José Eduardo Ventin Zagury, portador da Carteira de Identidade n9

04.4634-D, expedida pelo CREA/RJ, e CPF n9 414.037.387-34, celebram o presente Termo Aditivo,

sujeito as normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislacé‘o pertinente e complementar,

mediante as seguintes cléusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e inseparével do Anexo I do

processo 23079.052015/2016-11, e tern a finalidade de acrescer, quantitativamente, ao valor

originalmente contratado, o percentual aproximado de 3,63% (trés inteiros e sessenta e trés
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centésimos por cento), segundo previsao na Clausula Décima Terceira do instrumento contratual

e artigo 65, inciso I, alinea "b" e §1‘-‘ da Lei n9 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA—VALOR
2.1 Em razfio do acréscimo mencionado na clausula anterior, ocorreré um aumento no valor

mensal de RS 33.766,90 (trinta e trés mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos),

correspondentes a 3,63% (trés inteiros e sessenta e trés centésimos por cento) em relagfio ao

valor originalmente contratado.

2.2 O valor mensal do contrato passara de RS 359.449,96 (trezentos e cinquenta e nove mil,

quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) para R$ 393.216,86 (trezentos e

noventa e trés mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).

CLAUSULA TERCEIRA — VIGENCIA

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

CLAUSULA QUARTA — DOTAco ORCAMENTARIA

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

consignados no Orgamento Geral da Unié‘o deste exercicio, na dotaga’o abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 15236/153115

Fonte: 8100

Programa de Trabalho: 169837

Elemento de Despesa: 339039

PI: VOOOOGOICPN

4.2 No exercicio seguinte, correra'o a conta dos recursos préprios para atender as despesas da

mesma natureza, cuja alocacfio sera' 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 apos o inicio dessa prorrogaga‘o,

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

periodo de mais 3 (trés) meses apés o término da vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA — PUBLICAcAo

6.1 Incumbira a Contratante providenciar a publicagao do presente Termo Aditivo ao contrato,

por extrato, no Diério Oficial da Uni’ao, o que é condigao indispensavel para sua eficacia, na forma
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estabelecida no parégrafo (mice do Artigo 61 da Lei 8.666/1993.



CLAUSULA séTIMA — DISPOSIc/Xo FINAL

7.1 Ficam mantidas as demais cléusulas e condigfies do contrato.

RiodeJaneiro, 06 de W de2020.
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