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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Governança - PR-6

TERMO ADITIVO N9 01/2019

ao Termo de Contrato ng 46/2018 que entre si

Celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE

JANEIRO e a empresa BIO SERVICE PROPOSTAS

AMBIENTAIS LTDA ME.

A UNIVERSIDADE FEDERAL D0 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 n9 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 Magnifico Reitor, doravante denominada

CONTRATANTE, e a empresa BIO-SERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA. ME, inscrita no CNPJ sob

o n9 05.389.181/0001-03, sediada à Rua Monclaro Mena Barreto, 312, Jacarepaguá, Rio de

Janeiro/RJ, CEP 21330-410, neste ato representada pelo Sr. Valdir Martins de Andrade Neto,

portador da Cédula de Identidade ng 20.966.436-6, expedida pela SSP/RJ, e CPF n9 134.034.747-47,

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

8.666 de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente e complementar, mediante as seguintes

cláusulas:

cLÁusuLA PRIMEIRA - omE'ro
1.1 O presente Termo passa a fazer parte integrante e inseparável do Processo ng

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

pelo período de 12 (doze) meses consecutivos, conforme previsto na cláusula segunda do Contrato

e no artigo 57, inciso Il, da Lei n9 8.666/1993.

cLÁusuLA sEGuNDA - vALoR
2.1 O presente Termo Aditivo importa em despesa com valor estimado mensal de

RS 5.324,73 (cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais, e setenta e três centavos) perfazendo o

valor estimado total de R$ 63.896,76 (sessenta e três mil, oitocentos e ove ta e seis reais e

gl
setenta e seis centavos).



cLÁusuLA TERCEIRA-viGÊNciA
3.1 O presente Termo Aditivo vigera' de 02 de janeiro de 2020 a 01 dejaneiro 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 - ooTAçÃo oRçAMENTÁmA
4.1 As despesas decorrentes do presente aditamento ocorrerão à conta de recursos especificos
consignados no Orçamento Geral da União do exercício de 2019, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 15236/153115

Fonte: 8100

Programa de Trabalho Resumido: 108355

Elemento de Despesa: 339039

Pl: VOOOOGolLZN

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 dessa prorrogação,

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 nova vigência contratual.

cLÁusulA sExTA - PuaucAçÃo
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 n9 61 da Lei n9 8.666/1993.

cLAusuLA sÉnMA - oisPosiçÃo FiNAL
7.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato em igor.

Rio de Janeiro, 2 é de aÊE'MÍBa'o de 019.
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