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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pré-Reitoria de Gest‘éo e Governanga — PR-6

TERMO ADITIVO N9 01/2020

Ao Termo de Contrato n9 56/2019, decorrente do Pregfio por

Sistema de Registro de Pregos n9 29/2019, cujo objeto é

contratacio de empresa especializada para a prestagéo dos

servigos de Manutengéo Preventiva e Corretiva, com

fornecimento de mic de obra sem dedicagfio exclusiva,

ferramentas, equipamentos, pegas, materiais de consumo,

materiais de reposigéo imediata e quaisquer outros

necessérios é execugfio dos services, em elevadores para

transporte de passageiros e cargas, instalados nos espacos da

Universidade Federal do Rio de Janeiro, que entre si celebram

a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a empresa

VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurldica de direito pdblico, com sede é

Avenida Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitérias, na cidade do Rio de Janeiro/R1, CEP

21941-901, inscrita no CPNJ/MF n9 33.663.683/0001-16, neste ato representada pelo Pré-Reitor de Gestfio e

Governanga, Sr. André Esteves da Silva, conforme delegagfio 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 VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n9 05.376.891/0001-07, sediada

‘a Rua Pedro Paiva, 18 — S50 Cristévéo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20310-160, neste ato representada pelo Sr.

Marco Antonio Pereira, portador da Cédula de Identidade n9 19.871.066-69, expedida por CREA/RJ, e CPF n9

374.805.967-15, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, sujeito és

normas da Lei n9. 8.666 de 21 dejunho de 1993 e legislagfio pertinente complementar, mediante as seguintes

cléusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e inseparével do processo n9

23079.034356/2019—57 e tem a finalidade especifica de prorrogar o prazo de vigéncia contratual pelo periodo

de 12 (doze) meses consecutivos, conforme previsto na cléusula segunda do instrumento contratual e no

artigo 57, inciso II, da Lei n9 8.666/93.



CLAUSULA SEGUNDA- VALOR
2.1. O valor mensal deste Termo sera de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), perfazendo o valor

total anual de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

2.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do

objeto da contratagao.

2.3. 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA

depender'ao dos quantitativos de fornecimentos efetivamente realizados.

CLAUSULA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratacao estfio programadas em dotagao orgamentaria prépria,

prevista no orgamento da Uni'ao, para o exerclcio de 2020, na classificacao abaixo:

Gestfio/Unidade: 15236/153115

Fonte: 8144

Programa de Trabalho: 189348

Elemento de Despesa: 339039

Pl:V0000601MEN

3.2. No (5) exerclcio (s) seguinte (s), corregfio a conta dos recursos proprios para atender as despesas da

mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inlcio de cada exerclcio financeiro

CLAUSULA QUARTA — VIGENCIA
4.1. 0 presente Termo Aditivo vigeré de 25 de novembro de 2020 a 24 de novembro de 2021.

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

sem qualquer onus para a Contratante.

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA
5.1. Em decorréncia do presente aditamento, a Contratada devera atualizar a garantia anteriormente

prestada, no prazo de até 10 (dez) dias apés o infcio do presente termo, 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

vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - PuaucpicAo

6.1. lncumbiré a Contratante providenciar a publicagao do presente Termo Aditivo ao Contrato, por extrato,

no Diério Oficial da Uniéo, o que é condicao indispensével para sua efica’cia, na forma estabelecida no

paragrafo t’mico do Artigo n9 61 da Lei n9 8.666/1993.



CLAUSULA séTIMA - DISPOSICAO FINAL

7.1. Fica ressalvado o direito da Contratada em requerer reajuste relativo ao perfodo n50 precluso e

imediatamente anterior é presente prorrogagfio, desde que o faga até a proxima prorrogagéo ou a extingfio

do contrato, o que ocorrer primeiro, sob pena de precluséo.

7.2. Ficam mantidas as demais cléusulas e condigoes do contrato.

Rio de Janeiro, 24 de novembro delQZO.
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TERMO ADITIVO N9 01/2020 A0 TERMO DE CONTRATO N9 56/2019

ANEXO

Grupo Item Unidade Identificag'éo Valor Mensal (RS) Valor Anual (R5)

- 1 CENABIO IGNC6108AMD 875,00 10.500,00


