
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Gevernança -- PR-6

TERMO ADITIVO N9 05/2020

Ao Termo de Contrato n9 32/2017, decorrente do Pregão ng

l0/2017, cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza,

asseio e conservação predial, para as unidades hospitalares

do Instituto de Psiquiatria (IPUB) e do instituto de
Neurologia Deolindo Couto (lr~JDC) da UFRJ, visando à

obtenção de adequada condições de salubridade e higiene,

com disponibilização de mão de obra, saneantes

domissanitáríos, materiais e equipamentos, que entre si

celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a

empresa RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

A UNIVERSIDAI)E FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede na Avenida Pedra Calmon, 550, Prédio

da Reitoria, ]]ha do Fundão, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 21941-90]., inscrita no CNPJ sob o ng

33.663.683/0001-16, neste ato sendo representada pelo Pró-Reitor de Gestão e Governança, Sr. André

Esteves da Silva, conforme delegação de competência determinada pela Portaria n9 4.925 de 12 de junho

de 2017, do Magnífico Reitor, doravante denominada Contratante, e a empresa RCA PRODUTOS E

SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n9 69.207.850/0001-61, sediada na Rua Dona Margarida, ng

254, 2g andar, Centro, Santa Bárbara d'Oeste - SP, CEP 13450-001, neste ato rel)resentada pelo Sr. Celcímar

Barbosa Ferreíra, portador da Carteira de Identidade ng 5.004.822-3, e CPF nQ 346.500.678-04, doravante

designada Contratada, celebram o presente Termo Aditivo, sujeito às normas da Lei n9 8.666 de 21 de

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 0 presente Termo passa a fazer parte integrante e inseparável do processo 23079.058287/2016-

24 e tem a finalidade específica de suprimir, quantitativamente, em relação ao valor inicial atualizado do

contrato, o percentual aproximado de 23%(vinte e três por cento), conforme anexo, conforme previsto na

Cláusula Décima Terceira do Instrumento Contratual e n3 artigo 65, 1, da Lei ri; 8.666/93

CLÁUSULA SEGUNDA - V/\LOR

2.1 Em razão da supressão mencionada no item 1.1, ocorrerá uma redução de R$ 973.399,44

Inovecentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) no valor

do Contrato, correspondente a aproximadamente 23% (vinte e três por cento) do valor inicial atualizado

do Contrato.

r :



2.2 0 valor mensal do Contrato passará de R$ 349.382,32 (trezentos e quarenta e nove mll, trezentos e

oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) para R$ 268.265,70 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e

sessenta e cinco reais e setenta centavos) e o valor anual passará de R$ 4.192.587,84 jquatro milhões, cento e

noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavosl para R$ 3.219.188,40 (três

milhões, duzentos e dezenove mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos), conforme ANEXO,

CLÁUSU LA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1 0 presente Termo Aditivo terá sua vigência iniciada a partir de 05 de outubro de 2020

CLÁUSULA QUARTA - GARANTIA

4.1 Em decorrência do presente aditamento, a Contratada deverá atualizar a garantia

anteriormente prestada, no prazo de até lO (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(trêsl meses após o término da nova vigência contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO

5.1 Incumbira 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 ng 61 da Lei ng 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÃO FINAL

6.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato em vigor

Río de Janeiro, 05 de .outubro de 2020.

.K ''!''-c$=.+;3

AWé Esteves da'Sil.üà

UnivéÍ:sídade Federal do Rio de Janeiro

Contratante

êblcimar Barbosa ferreiro

RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Contratada
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