
UNIVERSIDADE FEDERAL D0 RIO DE JANEIRO

Pré-Reitoria de Gestio e Governanga - PR6

TERMO ADlTlVO N9 01/2020

ao Termo de Contrato n9 54/2019, decorrente do Pregfio

Eletrénico n9 28/2019, cujo objeto é a contratagfio de empresa

especializada em servigos continuados de assessoria e despacho

aduaneiro, que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO

RIO DE JANEIRO e a empresa RHANA TRANSPORTES

INTERNACIONAIS LTDA.

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

Calmon, n9. 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitéria, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 21341-901, inscrita

no CNPJ/MF sob 0 n9. 33.663.683/0001-16, neste ato representada pelo Pro-Reitor de Gestao e Governanga, André

Esteves da Silva, conforme delegagao de competéncia determinada pelo Magnifico Reitor através da Portaria n9.

4.925, de 12 de junho de 2017, doravante denominada Contratante, e a empresa RHANA TRANSPORTES

INTERNACIONAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n9 29.508.637/0001-75, sediada a Rua Mayrink Veiga, n2 6, sala 301

- parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.090-050, doravante denominada Contratada, neste ato sendo

representada pela Sra. Roséngela das Neves Oliveira, portadora da Cédula de Identidade n9 03783.350-6, expedida

por SECC/DETRAN/DIC/RJ, e CPF n9 660.363.997-15, celebram o presente Termo Aditivo, sujeito as normas da Lei n9

8.666 de 21 de junho de 1993 e legislagéo pertinente complementar, mediante as seguintes cléusulas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA-OBJETO

1.1.0 presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e insepara’vel do processo n9

23079.007418/2019-58, e tem a finalidade especlfica de prorrogar o prazo de vigéncia contratual pelo

periodo de 12 (doze) meses consecutivos, conforme previsto na cla‘usula segunda do instrumento contratual

e no artigo 57, inciso II, da Lei n9 8.666/93;

2. CLAUSULA SEGUNDA— VIGENCIA

2.1. O presente Termo Aditivo vigera’ de 13 de dezembro de 2020 a 12 de dezembro de 2021.

2.2. A Contratada aquiesce que o presente contrato podera ser rescindido antes do término de sua vigéncia,

e a qualquer tempo, sem qualquer onus para a Contratante.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor total deste Termo Aditivo seré de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais).

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugfio

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencia’rios, fiscais e comerciais
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incidentes, taxa de administrag'a'o, frete, seguro e outros necessa’rios ao cumprimento integral do objeto da

contratagfio.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos é Contratada dependerfio

dos quantitativos de servigos efetiva mente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTAcAo ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes do presente aditamento correrfio é conta de recursos especificos consignados no

Orgamento Geral da Unifio deste exercicio, na dotagio abaixo discriminada:

Gestfio/Unidade: 15236/153115

Fonte: 8144

Programa de Trabalho: 189348

Elemento de Despesa: 339039

Pl: V0000601PJN

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrfio é conta dos recursos préprios para atender és despesas da mesma

natureza, cuja alocagio seré feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA-GARANTIA DE Exscuciio

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

prestada, no prazo de até 10 (dez) dias apos o inl’cio dessa prorrogagfio, complementando seu valor e/ou

atualizando o prazo de validade, o qual devera’ abranger o perl’odo de mais 3 (trés) meses apés o término da

nova vigéncia contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — PUBLICACAO

6.1. lncumbiré é Contratante providenciar a publicagio do presente Termo Aditivo ao contrato, por extrato,

no Diério Oficial da Unifio, o que é condigio indispensével para sua eficécia, na forma estabelecida no parégrafo

finico do Artigo n9 61 da Lei n9 8.666/1993.

7. CLAUSULA SETIMA — DISPOSIcAo FINAL

7.1. Ficam mantidas as demais cléusulas e condigées do contrato.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2020.
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ANEXO

TERMO ADITIVO 01/2020 A0 CONTRATO 54/2019

0 r-'
n. CATSER VALOR UND. Z VALOR TOTAL:2 ITEM 031570 ESPECIFICA A0
g C UNITARIO FORN g ANUAL

Contratagéo de servigos
especializados
(Comisséria de
Despachos) em

despacho aduaneiro,
bem come 0
desembarago
| . . _

a fandegan0 de Regime Comum de 392 1

mercadorlas lm orta éo/Ex orta 50
lmportadas, de diversos . p , G .p. 9
Paises inclusive aquelas (wa aereo-marltlma) dos

01 ’. ~ Aeroportos /Portos RS 90,00 UND 200 RS 18.000,00
recebldas em doagao, .

, . . deSIgnados pela UFRJ,
em carater definltlvo ou . . .

.. abrangendo todo terntono
nao, corn ou sem nacional

01 cobertura cambial,
atuando em

consonéncia com as
disposigées

estabelecidas na
legislagé‘o relativa a

services de despachante
aduaneiro

02 “mama”? de Registro de Ll / LSI 390-5 Rs 20,00 UND 400 R$ 8000,00
Importagao

Licen ade lm orta 50 Licenga de Importagéo em 390-5

03 9 . p. 9 Substituigéo a Ll jé R$ 10,00 UND 50 RS 500,00
Substitutlva .regustrada

O4 Transferéncia de Bens da UFRJ para outros orgies 1602") Rs 10,00 UND 20 RS 200,00

TOTAL RS 26.700,oo


