
,-:"'€21-flail.x“ l: . l
f 1‘" F‘ «r. .. '5,
'flfigr‘

UNIVERSIDADE FEDERAL D0 RIO DE JANEIRO

Pré-Reitoria de Gestio e Governanga - PR-6

TERMO ADITIVO N9 03/2020

ao Termo de Contrato n‘2 19/2017 que entre si celebram a

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANElRO e a empresa

DB2 ENGENHARIA LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede na Avenida Pedro Calmon, 550,

Prédio da Reitoria, Cidade Universitéria, no Rio de Janeiro/RJ, CEP 21941-901, inscrita no CNPJ sob o

n9 33.663.683/0001—16, neste ato sendo representada pelo Pré-Reitor de Gestfio e Governance, Sr.

André Esteves da Silva, conforme delegagéo de competéncia determinada pela Portaria 4.925, de 12

de junho de 2017, do Magnifico Reitor, doravante denominada Contratante, e a empresa DBZ

ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n9 05.158.914/0001—07, sediada na Rua Marialva, 40,

Higienépolis, no Rio de Janeiro/RJ, CEP 21061-140, neste ato representada pelo Sr. Daniel Abreu

Binhote, portador da Carteira de Identidade ng RJ-35573/D, expedida pelo Crea/RJ, e CPF n9

383.844.007-25, doravante designada Contratada, celebram o presente Termo Aditivo, sujeito as

normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislagfio pertinente e complementar, mediante as

seguintes cléusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — omno
1.1 O presente Termo passa a fazer parte integrante e inseparével do Processo n9

23079.055267/2015-11, e tern a finalidade especifica de prorrogar o prazo de vigéncia contratual

pelo periodo de 12 (doze) meses consecutivos, conforme previsto na cléusula segunda do Contrato

e no artigo 57, inciso ll, da Lei n9 8.666/1993.

CLAUSULA SEGUNDA -— VIGENCIA

2.1 O presente Termo Aditivo vigeré de 20 de fevereiro de 2020 a 19 de fevereiro de 2021.

2.2 A Contratada aquiesce que o presente contrato podera ser rescindido, antes do término de sua

vigéncia, sem qualquer onus para a Contratante.

CLAUSULA TERCEIRA—VALOR

3.1 O presente Termo Aditivo importa em despesa com valor stimado mensal de RS 329.850,40

(trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos) perfazendo o valor
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estimado total de R5 3.958.204.1313 (tries milhoes, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e

quatro reais, e oitenta e quatro centavos).

CLAUSULA QUARTA — DOTAcAo ORCAMENTARIA

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

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

Gestfio/Unidade: 15236/153115

Fame: 8100

Programa de Trabalho Resumido: 108355

EIemento de Despesa: 339039

Pl: V0000601CPN

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

natureza, cuja alocagfio seré feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA QUINTA— GARANTIA
5.1 Em decorréncia do presente aditamento, a Contratada devera’ 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 lncumbiré a Contratante providenciar a publicagfio do presente Termo Aditivo a0 Contrato, por

extrato, no Diério Oficial da Uniio, o que é condigfio indispensével para sua eficécia, na forma

estabelecida no parégrafo t'inico do Artigo n9 61 da Lei n9 8.666/1993.

CLAUSULA SETIMA — DISPOSIgiio FINAL

7.1 Ficam mantidas todas as demais cléusulas e condicées do contrato em vigor.

Rio de Janeiro, A <2 de 441W10 de 2020.
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D E ESTEVES DA STU/Aw DANIEL ABREU BINHOTE

Universidade Federal do Rio de Janeiro DBZ Engenharia LTDA

Contratante Contratada


