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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Pró-Reitoria de Gestão e Governança – PR-6 

 

TERMO ADITIVO Nº 05/2020 

ao Termo de Contrato nº 39/2015, Pregão Eletrônico nº 

09/2015, cujo objeto é a implantação e operação de 

sistema  informatizado e integrado de gestão de frota, 

celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO e a empresa PRIME CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP 

 

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

Prédio da Reitoria, Ilha do Fundão, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 21941-901, inscrita no CNPJ 

sob o nº 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 4.925, de 

12 de junho de 2017, do Magnífico Reitor, doravante denominada Contratante, e a empresa PRIME 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

05.340.639/0001-30, sediada na Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, sala 03, Centro de Apoio II – Bairro 

Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, CEP 06541-078, neste ato representada pela Srª. Sirlene Cardoso 

Minganti, portadora da Carteira de Identidade 26.813.241-0, expedida por SSP/SP, e CPF 260.464.618-

80, doravante designada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, sujeito às normas da Lei 

nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente e complementar, mediante as seguintes 

cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1 O presente Termo passa a fazer parte integrante e inseparável do Processo nº 

23079.034814/2017-96, que é reconstituição do Processo n9 23079.020725/2014-10, e tem por 

objeto: 

1.1.1 prorrogar excepcionalmente o prazo de vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses 

consecutivos, conforme previsto na cláusula segunda do Contrato e no artigo 57, inciso II, 

combinado com § 4º, da Lei 8.666/1993.  

1.1.2  suprimir aproximadamente 21,93% (vinte e um inteiros e noventa e três centésimos por 

cento) em relação ao valor inicial atualizado do Contrato, conforme previsto na cláusula 

décima terceira do Contrato e no artigo 65, §1º da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR   

2.1 Em razão da alteração mencionada, o valor anual estimado do Contrato, a partir da supressão, 

passará de R$ 3.723.138,07 (três milhões, setecentos e vinte e três mil, cento e trinta e oito reais 

e sete centavos) para R$ 2.906.665,21 (dois milhões, novecentos e seis mil, seiscentos e sessenta 

e cinco reais e vinte e um centavos). 

2.2  Destaca-se que o valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 

contratada dependerão dos quantitativos dos serviços efetivamente prestados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

3.1 O presente Termo Aditivo vigerá de 27 de julho de 2020 a 26 de julho de 2021. 

3.2 A Contratada aquiesce que o presente contrato poderá ser rescindido, antes do término de sua 

vigência, sem qualquer ônus para a Contratante. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes do presente aditamento ocorrerão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Gestão/Unidade: 15236/153115 

Fonte: 8144 

Programa de Trabalho Resumido: 189348 

Elemento de Despesa: 339039 

PI: V0000G01CLN 

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

natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

 

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 do presente termo, complementando seu 

valor e/ou atualizando o prazo de validade, o qual deverá abranger o período de mais 3 (três) 

meses após o término da vigência contratual. 

  

CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

6.1 Incumbirá 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 nº 61 da Lei nº 8.666/1993. 
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CLAUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÃO FINAL 

7.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato em vigor. 

 

 

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2020. 

  

 

André Esteves da Silva 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Contratante 

                                                                                

Sirlene Cardoso Minganti 

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA-EPP  

Contratada 
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Anexo do Termo Aditivo nº 05/2020 ao Termo de Contrato nº 39/2015 

Quantitativo Estimado 

 

ITEM 

VALOR ANUAL 
ESTIMADO PELA 
ADMINISTRAÇÃO 

(R$) (A) 

TAXA (%) 
APLICADA 

(POSITIVA OU 
NEGATIVA) 

VALOR DA TAXA 
EM R$ (POSITIVO 
OU NEGATIVO) 

(B) 
Combustível (álcool, gasolina e óleo diesel) R$1.308.195,25 -0,015% -R$196,23 

Valor Total Anual do Item (A+B) = (C) = R$ 1.307.999,59 R$1.307.999,03 

ITEM 

VALOR ANUAL 
ESTIMADO PELA 
ADMINISTRAÇÃO 

(R$) (D) 

TAXA (%) 
APLICADA 

(POSITIVA OU 
NEGATIVA) 

VALOR DA TAXA 
EM R$ (POSITIVO 
OU NEGATIVO) 

(E) 
Serviços de Manutenção (corretiva e 
preventiva) 

R$1.598.730,13 -0,004% -R$63,95 

Valor Total Anual do Item (D+E) = (F) =  R$1.598.666,18 

Valor total estimado do contrato (C+F) =  R$2.906.665,21 
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