
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pré-Reitoria de Gestao e Governanga — PR-6

TERMO ADITIVO N2 01/2020

30 Termo de Contrato n9 41/2020, decorrente do

Pregfio n9 24/2020, cujo objeto é a contratagfio de

services continuados de Mensageiro, com

disponibilizaga‘o de mfio de obra em regime de

dedicaga‘o exciusiva, para atender a demanda das

Unidades da Universidade Federal do Rio de

Janeiro, que entre si celebram a UNIVERSIDADE

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a empresa

PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E

ASSESSORIA EM PRESARIAL LTDA

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito publico, com sede a

Avenida Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universita’ria, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-

901, inscrita no CNPJ/MF n9 33.663.683/0001—16, representada neste ato pelo Pré-Reitor de Gestfio

e Governanga, André Esteves da Silva, conforme delegagfio de competéncia determinada peIa

Portaria n9 4.925, de 12 de junho de 2017, do Magnifico Reitor, doravante denominada Contratante,

e a empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa

juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n9 00.277.106/0001-37, sediada a Rua

Almirante Grenfall, n9 405, Bloco 2, 59 andar, Duque de Caxias, RJ, CEP 25.085-135, neste ato

representada pelo Sr. Luis Carlos Martins, portador da Carteira de ldentidade n9 RG: 34.316.574-0,

expedida pelo SSP-SP, e CPF n9 224.668.668-70, doravante denominada Contratada, celebram o

presente Termo Aditivo, sujeito as normas da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislagao

pertinente e complementar, mediante as seguintes cléusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJEI'O

1.1. O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e insepara’vel do processo n9

23079.000217/2020-63, e tem a finaiidade especifica de alterar o instrumento contratual, no

seguinte termo:



1.1.1. Acrescer, conforme previsto na Cléusula Décima Quarta do Contrato e no artigo 65,

inciso I, aII'nea "b" e {719 da Lei n9 8.666/93:

1.1.1.1. 01 (um) posto de Mensageiro em Turno de 12/36h NOTURNO de domingo a

domingo a Unidade/Local Instituto de Puericultura e Pediatria Martagfio

Gesteira - IPPMG, correspondente ao percentual aproximado de 2,17 % (dois

inteiros e dezessete centésimos por cento);

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1 O presente Termo Aditivo entraré em vigor na data de 07 de abril de 2021.

2.2 A Contratada aquiesce que o presente Contrato poderé ser rescindido, antes do término de

sua vigéncia, sem qualquer onus para a Contratante.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1 Em razao do acréscimo mencionado no item 1.1.1 e seu subitem, o valor mensal do Contrato,

passara‘ de RS 127.599,70 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta

centavos) para R$ 130.374,90 (cento e trinta mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa

centavos), conforme AN EXO.

CLAUSULA QUARTA - DOTAcAo ORCAMENTARIA

4.1 As despesas decorrentes do presente aditamento ocorrera‘o a conta de recursos especificos

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

Gestao/Unidade: 15236/153115

Fonte: 8144

Programa de Trabalho Resumido: 189348

Elemento de Despesa: 339037

PI: VOOOOG7112N

CLAUSULA QUINTA - GARANTIA
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 prorrogagfio,

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

de mais 3 (trés) meses apos o término da nova vigéncia contratual.



CLAUSULA SEXTA — PUBLICACAO

6.1 Incumbira' é Contratante providenciar a publicagéo do presente Termo Aditivo ao Contrato,

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

estabelecida no parégrafo (mice do Artigo n9 61 da Lei n9 8.666/1993.

CLAUSULA SETIMA — DISPOSICAO FINAL

7.1 Ficam mantidas todas as demais cléusulas e condigées do Contrato em vigor.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2021.
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ANDRE ESTEVES DA SILVA
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Contratante

Personal Service Recursos presarial Ltda
Contratada



Item
Descrigfio/

Especificagfio

Mensageiro
44h horas
semanais

DIURNAS de
segunda a
sexta-feira

Quantitativo Atual do Contrato

Unidade de
medida

Unidade

ANEXO I

Quantidade

21

Valor
mensal

por posto

(RS)

2.637,54

Valor
anual por
posto (R$)

31.650,48

Valor mensal
total do item

(RS)

55.388,34

Valor anual
total do item

(RS)

664.660.08

Mensageiro
em Turno de

12/36h
DIURNO de
domingo a
domingo

Unidade 23 2536,32 30.435,84
58.33536

700.024,32

Mensageiro
em Turno de

12/36h
NOTURNO de

domingo a
domingo

Unidade 2.775.20 33.302,4O
13.876,00

166.512,00

Valor total: um milhfio, quinhentos e trinta e um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta
centavos 1.531.196,40



ANEXO ll

Quantitative Apés Alteragio Contratual

Valor Valor mensal
Valor . Valor anual

mensal total do Item .
anual por (R$) total do Item

(RS)medida por posto(R5) posto (RS)
Unldade de QuantidadeDescrig’ao/

Especificagéo

Mensageiro
44h horas
semanals .

1 DIURNAS de un'dade 21 2'637'54 31‘550'43 55.38334 664.660,08
segunda a
sexta-feira

Mensageiro
em Turno de

1 2 DliJZR/Sghde Unidade 23 2536,32 30.435,84 58'335’36 700.024'32

domingo a
domingo

Mensageiro
em Turno de

3 Noififhslg de Unidade 6 2.775,20 33.302,40 16.651,20 199.814,40

domingo a
domingo

Valor total: um milhao, quinhentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e
1.564.498,80oitenta centavos


