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TERMO ADlTIVO n9. 01/2921

30 Termo de Contrato n9 58/2019, decorrente do
. RDC n9 11/2019, cujo objeto e' a contratagao de

empresa para elaboragao de projeto executivo e

execucao de obra de engenharia para reforma do

alojamento estudantil - bloco masculino, situado no

Largo Wanda de Oliveira, 400 - Ilha do Fundao - Rio

de Janeiro, que entre si celebram a UNIVERSIDADE

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a empresa ARTENG

CONSTRUCDES E INS‘l'ALACDES 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, Flio de Janeiro/RJ, CEP 21.941-
901, inscrita no CNPJ/MF n9. 33.663.683/0001-16, representada neste ato pelo Pré-Reitor de Gestao
e Governance, Sr. André Esteves da Silva, conforme delegagao de competéncia determinada p‘ela
Portaria n9 4.925 de 12 dejunho de 2017, do Magnifico Reitor, doravante denominada CONTRATANTE
e a empresa ARTENG CONSTRucoEs E INSTALAcoes LTDA, inscrita no CNPJ/MF n9 22.064.269/0001-
74, com sede na Rua Dezessete, n9 22, CEP 24.808-276, no Municipio de ltaborai/RJ, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Sergio Luiz Guimaraes da Silva, portador
da Cédula de ldentidade n9 05.768.617-2, expedido pelo ifp/rj e CPF n9 783.931.327-20, celebram o '
presente Termo Aditivo, sujeito as normas da Lei n9. 8.666 de 21 de jurlho de 1993 e legislagao
pertinente complementar, mediante as seguintes clausulas:

CLA'USULA PRIMEIRA — DAS ALTERACDES

1.1. O presepte Termo Aditivo passa a fazer [parte integrante e inseparavel do Processo

Administrativo n9. 23079.045144/2016—52 e tem por objeto:

1.1.1. Prorrogar o prazo de vigéncia contratual por um periodo de 90 (noventa) dias

consecutivos, conforme previsto na Ciéusula Segunda do Instrumento Contratuai e artigo 57,

§ 19, incisos | e H da Lei n9 8.666/93;

1.1.2. Acrescer, quantitativamente, resultante da anélise e compatibilizagoes feitas entre os

Projetos Executivos e a planilha orgamentaria de contrato, bem come as adequagoes
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necessa’rias aos respectivos projetos, em relagfio ao valor originalmente contratado, o

percentual aproximado de 2,42% (dois inteiros e quarenta e dois centésimos por cento),

perfazendo um total de RS 257.592,79 (duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e

dois reais e setenta e nove centavos), segundo previsao na Cléusula Décima do instrumento

contratual e artigo 65, inciso l, alineas "a” e ”b" e {719 da Lei n9 8.666/93.
1.1.3. Acrescer, quantitativamente, resultante de alteragoes qualitativas incorporadas aos

respectivos Projetos Executivos e necessérios tendo como objetivo o perfeito atendimento das

normas técnicas regulamentadoras aos projetos e cadernos‘de especificagoes, bem como
atender as revisoes e adequacoes necessériag ao melhor atendimento do alojamento

estudantil, em relagao ao valor originalmente contratado, o percentual aproximado de 3,57%

(trés inteiros e cinquenta e sete centésimos por canto), perfazendo um total de RS 379.600,73

(trezentos e setenta e nove mil, seiscentos reais e setenta e trés centavos), segundo previsao na

Clausula 'Décima do instrumento contratual e artigo 65, inciso I, alineas "a” e "b” e §19 da Lei

n9 8.666/93. '
1.1.4. Suprimir, quantitativamente, totalizados os residuos de medicoes, e principalmente

os servigos que foram suprimidos ou que n50 serao executados, em relagao ao valor inicial

atualizado do contrato, o percentual aproximado de 4,79% (quatro inteiros e setenta e nove

centésimos por cento) , perfazendo um total de RS 509.273,89 (quinhentos e nove mil, duzentos

e setenta e trés reais e oitenta e nove centavos), Clausula Décima do instrumento contratual e

artigo 65, inciso I, alinea ”b” e 519 da Lei n9 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRECOS

2.1 Em razéo’das alteracaes mencionadas nos itens 1.1.2,1.1.3 e 1.1.4, o valor do Contrato passaré

de R$ 10.635.06.330 (dez milhoes, seiscentos e trinta e seis mil e sessenta e trés reais e oitenta

centavos) para RS 10.763.983,43 (dez milhfies, setecentos e sessenta e trés mil, novecentos e oitenta

e trés reais e quarenta e trés centavos).

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA

4.1. O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura.

4.1.1. Para efeitos de vigéncia contratual, o prazo final pass'ara de 29/3/2021 para

27/06/2021. - » ' ‘

CLAUSULA QUINJ'A - DA GARANTIA

5.1 Em decorréncia do presente aditamento, a CONTRATADA. devera atualizar a garantia

anteriormente prestada, no prazo de até 10 (dez) dias apés a assinatura, complementando seu valor
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e/ou atualizando o prazo de validade, o qual deveré abranger o periodo de mais 3 (trés) meses apés o

téri'nino da vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICACKO

6.1 A publicagfio do extrato do presente termo aditivo ao contrato no Diério Oficial da Unifio é

condicfio indispensével para a sua eficécia, na forma estabelecida no p'arégrafo (mice do artigo 61 da

Lei n9 8.666/1993.

CLAUSULA SETIMA - DISPOSIcAo FINAL
7.1 Ficam mantidas todas as demais cléusulas e condigfies do contrato.

Rio de Janeiro, 15 de margo de 2021.
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Contratante
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Contratada


