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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pro-Reitoria de Gestfio e Governanga - PR-6

TERMO ADITIVO N9 05/2020

ao Termo de Contrato n9 45/2015, cujo objeto é a

prestagao de services de locagao por hora, de veiculo/

tipo Caminhao Munck, movido a combustivel oleo

diesel, corn motorista/operador habilitado e ajudante

operacional com fornecimento de combustivel, que

entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE

JANEIRO e a EMPRESA DE TRANSPORTES IRMKOS

SILVA LTDA-EPP.

A UNIVERSIDADE FEDERAL D0 RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito publico, com sede a

Avenida Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitéria, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21941-901,

inscrita no CNPJ n9 33.663.683/0001-16, neste ato representado pelo Pro-Reitor de Gesta‘o e Governanga,

Sr. André Esteves da Silva, conforme delegagao de competéncia determinada pela Portaria n9 4.925 de 12

dejunho de 2017, do Magnifico Reitor, doravante denominada CONTRATANTE e por outro lado, a EMPRESA

DE TRANSPORTES IRMAOS SILVA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob n9 34.004.978/0001—43, sediada é Rua

Sizenando Nabuco, 491, Bonsucesso, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21041-250, neste ato representada pelo Sr.

Leonardo Duarte Santos Paiva, portador da Carteira de Identidade n9 11828976-8, expedida pelo

DETRAN/RJ e CPF n9 135.845.417-51, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo/

Aditivo, sujeito as normas da Lei n9 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislagfio pertinente complementar,

mediante a5 seguintes cla’usulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e inseparavel do Processo n9

23079.028054/2017-88, que é reconstituigao do processo n9 23079.042465/2014-33, e tem 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 S7, inciso ll, combinado com 0 § 49 da Lei

n° 8.666/1993.

CLAUSULA SEGUNDA— PRECO

2.1 O presente Termo Aditivo importa em despesa com valor mensal de RS 47.50838 (quarenta e sete

mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos), perfazendo o valor total de RS 570.107,76

(quinhentos e setenta mil, cento e sete reais e seenta e seis centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA
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3.1 O presente Termo Aditivo tera vigéncia de 06 de lulho de 2020 - data imediatamente posterior ao

término da vigéncia contratual - a 05 de julho de 2021.

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

vigéncia, sem qualquer onus para a Contratante.

CLAUSULA QUARTA — oorAcAo ORCAMENTARIA

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

consignados no Orgamento Geral da Uniao do exercicio de 2019 na dotagao abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 15236/153115

Fonte: 8108

Programa de Trabalho Resumido: 169840

Elemento de Despesa: 339033

Pl: VOOOOGOlCPN

4.2 No exercicio seguinte, correra‘o a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma

natureza, cuja alocagao sera feita no inicio do respectivo exerclcio 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 inlcio dessa prorrogaga‘o, complementando seu valor e

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 lncumbira a Contratante providenciar a publicagao do presente Termo Aditivo ao Contrato, por

extrato, no Diério Oficial da Uniao, o que é condigao indispensa’vel para sua eficécia, na forma estabelecida

no parégrafo Onico do Artigo n9 61 da Lei n9 8.666/1993.

cuiusuux ss’TIMA— Disposujio FINAL
7.1 Fica ressalvado o direito da Contratada em requerer reajuste relativo ao periodo nao precluso e

imediatamente anterior a presente prorrogagfio, desde que o faca até a proxima prorrogagao ou a extingao

do Contrato, o que ocorrer primeiro, sob pena de preclusao.

7.2 No caso de 0 prego reajustado resultar desvantajoso em comparacio a substituigao do Contrato

mediante nova Iicitagao, a Contratante poderé rescindir o Contrato assim que concluida nova licitagao, sem

qualquer onus, admitida negociagao para que a Contratada aceite reduzir o prego resultante do reajuste

até o limite do valor de mercado apurado por ocasié‘io da dltima prorrogacéo.

7.3 Ficam mantidas as demais clausulas e condigfies do Contrato.

Riodelaneiro, 05 de fill/xi) de 2020.
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