
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pré-Reitoria de Gestao e Governanga — PR-6

TERMO ADITIVO N9 02/2020

ao Termo de Contrato n9 46/2018, decorrente do

pregao n9 12/2018, cujo objeto é a contratacfio de

empresa especializada para a prestagfio de

servigos continuados de limpeza, conservagao e

manutengao preventiva e corretiva de

equipamentos de piscina semiolimpica, situada

nas dependéncias da Escola de Educagao Fisica e

Desportos da Universidade Federal do Rio de

Janeiro, tais como tratamento de égua, limpeza e

fornecimento dos respectivos insumos firmado

entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE

JANEIRO e a empresa BIO-SERVICE PROPOSTAS

AMBIENTAIS LTDA. ME

A UNIVERSIDADE FEDERAL D0 RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito pL’Jico,

corn sede a Avenida Pedro Calmon, n9 550, Prédio da Reitoria, Ilha do Fundao, na cidade do

Rio de Janeiro/RJ, CEP 21941-901, inscrita no CPNJ/MF sob o n9 33.663.683/0001-16, neste

ato representada pelo Pré-Reitor de Gestéio e Governanga, André Esteves da Silva, conforme

deiegag’ao de competéncia determinada pela Portaria n9 4.925, de 12 de junho de 2017, do

Magnifico Reitor, doravante denominada CONTRATANTE e, por outro, a empresa BIO-

SERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA. ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o n9 05.389.181/0001-03, sediada na Rua Monclaro Mena Barreto, 312,

Jacarepagué, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21330-410, doravante designada CONTRATADA, neste

ato representada pelo Sr. Valdir Martins de Andrade Neto, portador da Carteira de Identidade

n9 20.966.436—6 expedida por SSP/RJ, e CPF n‘-J 134.034.747-47, doravante denominada

CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, sujeito as normas dayei’fii’ 8.666 de 21

de junho de 1993 e legislagao pertinente complementar, mediante as seg mtec/Ifiulas:

K I ’ Iw? j



CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e inseparavel do processo n9

23079.052044/2017-63, e tem a finalidade especifica de prorrogar o prazo de vigéncia

contratual pelo periodo de 12 (doze) meses consecutivos, conforme previstos na cléusula

segunda do instrumento contratual e no artigo 57, inciso II, da Lei n9 8.666/93;

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA
2.1. O presente Termo Aditivo vigeré de 02 de janeiro de 2021 a 01 de janeiro de 2022.

2.2. A Contratada aquiesce que o presente contrato podera' ser rescindido antes do

término de sua vigéncia, e a qualquer tempo, sem qualquer (”mus para a Contratante.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor mensal deste Termo Aditivo seré de RS 5.491.68 (cinco mil, quatrocentos e

noventa e um reais e sessenta e oito centavos), perfazendo o valor total anual de R$

65.900,16 (sessenta e cinco mil, novecentos reais e dezesseis centavos).

CLAUSULA QUARTA - DOTAcAo ORCAMENTARIA

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

especificos consignados no Orgamento Geral da Unif—‘Jo deste exercicio, na dotagfio abaixo

discriminada:

Gestao/Unidade: 15236/153115

Fonte: 8144

Programa de Trabalho Resumido: 189348

Elemento de Despesa: 339039

PI: VOOOOGDILZN

4.2. No exercicio seguinte, correrao a conta dos recursos préprios para atender as despesas

da mesma natureza, cuja alocagao seré feita no inicio do respectivo exercicio financeiro.

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA DE EXECUCKO

5.1. Em decorréncia do presente aditamento, a Contratada deveré atualizar a garantia

anteriormente prestada, no prazo de até 10 (dez) dias apés 0 Web des orrogagéo,



complementando seu valor e/ou 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. lncumbiré a Contratante providenciar a publicagao do presente Termo Aditivo ao

contrato, por extrato, no Diério Oficial da Uniao, o que é condig’ao indispensével para sua

eficécia, na forma estabelecida no paragrafo finico do Artigo n9 61 da Lei n9 8.666/1993.

CLAUSULA sETIMA — DISPOSIcAo FINAL

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

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2020.
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