
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Governança - PR6

TERMO ADITlyO Ne 02/2020

Ao Termo de Contrato n9 55/2019, decorrente do Pregão por

Sistema de Registro de Preços n9 29/2019, cujo objeto é a

contratação de empresa especializada para a prestação dos

serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com

fornecimento de mão de obra sem dedicação exclusiva,

ferramentas, equipamentos, peças, materiais de consumo,

materiais de reposição imediata e quaisquer outros necessários

à execução dos serviços, em elevadores para transporte de

passageiros e cargas, que entre si celebram a UNIVERSIDADE

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a empresa ELEVADORES ELBO

LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede na Avenida Pedra Calmon, 550,

Prédio da Reitoria, Ilha do Fundão, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 2-L941-901, inscrita no CNPJ

sob o nQ 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 ng 4.925

de 12 de junho de 2017, do Magnífico Reitor, doravante denominada Contratante, e a empresa

ELEVADORES ELBO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nP 33.127.721/0001-16, sediada à Rua Sacadura

Cabral, 207 -- Loja A, Saúde, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.221-160, neste ato sendo representada pelo Sr.

Geraldo Brugger da Costa, portador da Cédula de Identidade n9 062635446, expedida por IFP/RJ, e CPF

n9 872.938.707-87, doravante designada Contratada, celebram o presente Termo Aditivo, sujeito às

normas da Lei ng 8.666 de 21 de junho de -L993 e legislação pertinente e complementar, mediante as

seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJ ETO

1.1. 0 presente Termo passa a fazer parte integrante e inseparável do processo 23079.034356/2019-

57 e tem a finalidade específica de prorrogar o prazo de vigência contratual pelo período de 12 (doze)

meses consecutivos, conforme previsto na cláusula segunda do instrumento contratuale no artigo 57,

inciso 11, da Leí n9 8.666/93.
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. O valor mensal deste Termo será de R$ 4.057,00(quatro mil e cinquenta e sete reais), perfazendo

o valor total de R$ 48.684,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais), conforme

ANEXO.

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencíários,

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à Contratada

dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

3.1. O presente Termo Aditivo viverá de 25 de novembro de 2020 a 24 de novembro de 2021.

3.2. A Contratada aquiesce que o presente contrato poderá ser rescindido, antes do término de sua

vigência, sem qualquer ónus para a Contratante.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,

prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 15236/153115

Fonte:8144

Programa de Trabalho: 189348

Elemento de Despesa: 333039

P[ : V0000GO].MEN

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da

mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro

5. CLÁUSULA QUINTA - GARANTIA

5.1. Em decorrência do presente aditamento, a Contratada deverá atualizar a garantia anteriormente

prestada, no prazo de até IO (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.

6. CLÁUSUU SEXTA - PUBLICAÇÃO

6.].. Incumbira 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 ng 61 da Lei nQ 8.666/1993.



7. CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÃO FINAL

7.1. Fica ressalvado o direito da Contratada em requerer reajuste relativo ao período não precluso e

imediatamente anterior à presente prorrogação, desde que o faça até a próxima prorrogação ou a

extinção do contrato, o que ocorrer primeiro, sob pena de preclusão.

7.2. Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato em vigor.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2020

ELEVADORES ELBO LTDA

Contratada
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TERMO ADITlyO N9 O1/2020 AO TERMO DE CONTRATO Ne 56/201g

ANEXO

Grupo Item Unidade Identificação Valor Mensal (R$) Valor Anual (R$)

  2 FND V2921 818.00 9.816.00

  3 FND V2922 815.00 9.780.00

  4 CCMN AT-09519-6 510,00 6.120.00

  5
CCS - BL l - Instituto
de Microbiologia   410,00 4.920.00

  6 CT N UMATS PL 237 504.00 6.048,00

  7 CT-BLA EL-2913 [ 500,00 6.000.00

  8 CRM PL 210-8987 500,00 6.000.00

TOTAIS 4.057.00 48.684.00


