
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Gestão e Governança - PR-S

TERMO ADITIVO N9 04/2019

ao Termo de Contrato n'l 62/2015 que entre si celebram
a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a

empresa 62 LocAçÃo E sERviços LTDA. - ME

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito público, com sede à
Avenida Pedro Calmon, n9 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 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,
por outro lado, a empresa GZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME inscrita no CNPJ/MF sob o ng

19.832.425/0001-95, sediada na Estrada União e Indústria, 23990, Pedro do Rio, em Petrópolis/RJ, CEP
25750-222, neste ato representada pelo Sr. Giovane Amaral Caldeira, portador da Carteira de Identidade
n9 MG4415772, expedida pela SSP/MG, e CPF n9 630.364.016-87, doravante designada Contratada,
celebram o presente Termo Aditivo, sujeito às normas da Lei ng 8.666 de 21 dejunho de 1993 e legislação
pertinente e complementar, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

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

23079.025713/2015-62 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 contrato e no
artigo 57, inciso ll, da Lei n9 8.666/1993.

cLÁusuLA sEGuNDA - viGENclA
2.1 O presente Termo Aditivo entrara' em vigor em 09 de dezembro de 2019, data imediatamente
posterior ao término da vigência contratual, e vigerá até 08 de dezembro de 2020.

2.2 A Contratada aquiesce que o presente contrato poderá ser rescindido, antes do término de sua
vigência, sem qualquer ônus para a Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 O valor total estimado da contratação é de RS 206.604,96 (duzentos e seis mil, seiscentos e

quatro reais e noventa e seis centavos).

3.2 Os valores acima são meramente estimativas, de forma que os pagamentos devidos à Contratada
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente demandados e prestados. B,



cLÁusuLA QUARTA - ooTAçÃo oRçAMENTÁmA
4.1 As despesas decorrentes do presente aditamento ocorrerão à conta de recursos específicos
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: 339033

PI: V0000601CPN

4.2 No exercicio seguinte, correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma
natureza, cuja alocação será feita no inicio do respectivo exercicio 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 inicio 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 - PuBucAçÃo
6.1 lncumbirá 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 SÉTIMA - DISPOSIÇÃO FINAL

7.1 Fica ressalvado o direito da Contratada em requerer reajuste relativo ao periodo 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 No caso de o preço reajustado resultar desvantajoso em comparação à substituição do contrato
mediante nova licitação, a Contratante, poderá rescindir o contrato assim que concluída nova licitação,
sem qualquer ônus, admitida a negociação para que a Contratada aceite reduzir o preço resultante do
reajuste até o limite do valor de mercado apurado por ocasião da última prorrogação.

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

Rio de Janeiro, 05 de ão de 2019.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Governança - PR-6

TERMO ADITIVO N9 04/2019

AO CONTRATO N9 62/2015

ANEXO

Quantidade Quantidade Valor Valor Anual
Item do . .. de Horas de Horas Valor da Hora mensal _

Especificaçao . estimado doPregão Mensais Anuais (R5) estimado do contrato
Estimada Estimadas contrato

Locação de Veículo pesado Rs
01 tipo retroescavadeira. Custo 220 2640 R$ 53,21 R$ 140.474,40

horário produtivo 11305.20

Locação de Veículo pesado
02 tipo retroescavadeira. Custo 220 2640 R$24,03 RS 5.286,60 R$ 63.439,20

horário improdutivo

Mobilização e
03 desmobilização. Transporte 4 48 R$ 56,07 R$ 224,28 R$2.691,36

do equipamento

Valor TotaI RS 206.604,96
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