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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pro-Reitoria de Gestao e Governanca - PR-6

TERMO ADITIVO n9 01/2021

ao Termo de Contrato n9 45/2020, decorrente do

RDC Eletronico n9 04/2020, cujo objeto é a

Contratagfio de empresa para elaboragao de

Projetos Executivos e 'As Built' e Execugao de Obra

de Engenharia para recuperagfio de muros (sem

tombamento) do Observatorio do Valongo, situado

na Ladeira do Pedro Antonio, 43, Centro, Rio de

Janeiro, que entre si celebram a UNIVERSIDADE

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a empresa

CRM CONSTRUTORA LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito pL’Jblico, com sede

aAvenida Pedro Calmon n9 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitaria, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.941-

901, inscrita no CNPJ/MF n9. 33.663.683/0001-16, representada neste ato pelo Pré-Reitor de Gesta‘o

e Governanga, Sr. André Esteves da Silva, conforme delegagfio de competéncia determinada pela

Portaria n9 4.925 de 12 dejunho de 2017, do Magnifico Reitor, doravante denominada CONTRATANTE

e a empresa CRM CONSTRUTORA LTDA-ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n9 08.296.892/0001-21,

sediada na Rua Doutor Pereira dos Santos n9 265, Centro, ltaboral’, RJ — CEP 24800-041, doravante

designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Rosélia Marins de Souza Silva, portador(a)

da Carteira de Identidade n9 08.850.393-3, expedida pela SSP/RJ, e CPF n9 029.384.157-88, celebram

o presente Termo Aditivo, sujeito as normas da Lei n9. 8.666 de 21 de junho de 1993 e Iegislagé‘o

pertinente complementar, mediante as seguintes cléusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES

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

Administrativo n9. 23079.000772/2020-95 e tem por objeto:

1.1.1. Prorrogar o prazo de vigéncia contratual por um periodo de 45 (quarenta e cinco) dias,

conforme previsto na Cléusula Segunda do Instrumento Contratual e artigo 57, § 19, incisos I e

n da Lei n9 8.666/93;
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1.1.2. Acrescer, quantitativamente, em relagao ao valor originalmente contratado, o

percentual aproximado de 23,8696 (vinte e trés inteiros e oitenta e seis centésimos por cento),

perfazendo um total de R$ 15.321,48 (quinze mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e oito

centavos), segundo previsfio na Clausula Décima Quarta do instrumento contratual e artigo 65,

inciso I, allnea ”b” e §19 da Lei n9 8.666/93.

1.1.3. Suprimir quantitativamente, em relagao ao valor originalmente contratado, o

percentual aproximado de 1,05% (um inteiro e cinco centésimos por cento), perfazendo um total

de R$ 674,90 (seiscentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), segundo previsfio na

Clausula Décima Quarta do instrumento contratual e artigo 65, inciso I, allnea "b” e §19 da Lei

n9 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS PRECOS

2.1 Em razfio das alteracées mencionadas nos itens 1.1.2 e 1.1.3, o valor do Contrato passara de

R$ 64.200,00 (sessenta e quatro mil e duzentos reais) para R$ 78.84658 (setenta e oito mil, oitocentos

e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

CLAUSULA TERCEIRA- DA VIGENCIA

3.3 O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura.

4.1.1. Para efeitos de vigéncia contratual, o prazo final passaré de 01/02/2021 para

18/03/2021.

CLAUSULA QUARTA — DorAcAo ORCAMENTARIA

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

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

Gesta'o/Unidade: 15236/153115

Fonte: 8100

Programa de Trabalho Resumido: 169837

Elemento de Despesa: 339039

PI: VOOOOG430CN

CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA

5.1 Em decorréncia do presente aditamento, a CONTRATADA devera atualizar a garantia

anteriormente prestada, no prazo de até 10 (dez) dias apos a assinatura, complementando seu valor

e/ou atualizando o prazo de validade, o qual devera abranger o periodo de mais 3 (trés) meses apés o

término da vigéncia contratual.



CLAUSULA SEXTA — DA PUBLICACAO

6.1 A publicagfio do extrato do presente termo aditivo ao contrato no Diério Oficial da Unifio é

condigfio indispensével para a sua eficécia, na forma estabelecida no parégrafo (mice do artigo 61 da

Lei n9 8.666/1993.

CLAUSULA SETIMA - DISPOSICAO FINAL

7.1 Ficam mantidas todas as demais cla’usulas e condigoes do contrato.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2021.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Contratante

Rosélla Ma ns de Sou SII a

CRM CONSTRUTORA LTDA-ME

Contratada

508.296 892/0001—2?
CRM CONSTRUTORA LTDA — ME

Rua Dr. Pereira dos Santos, 265
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