
 

 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Pró-Reitoria de Gestão e Governança – PR-6 

 

 

 

TERMO ADITIVO Nº 04/2020 

ao Termo de Contrato nº 74/2016, pregão nº 20/2016, cujo 

objeto é contratação de serviços continuados de empresa 

especializada na embalagem, remoção, transporte e tratamento 

de resíduos químicos dos laboratórios de diversas Unidades da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ para fins de 

proceder à adequada destinação final em acordo com a 

legislação vigente no país, segundo condições, quantidades, 

exigências e estimativas, que entre si celebram a UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e a empresa SANIPLAN 

ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. 

  

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Avenida Pedro Calmon, 550 - Prédio da Reitoria, Cidade Universitária, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 

21941-901, inscrita no CPNJ/MF sob o nº 33.663.683/0001-16, neste ato representado pelo Pró-Reitor de 

Gestão e Governança, Sr. André Esteves da Silva, conforme delegação de competência determinada pela 

Portaria nº 4.925 de 12 de junho de 2017, do Magnífico Reitor, doravante denominada Contratante e, 

por outro, a empresa SANIPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.168.781/0001-78, com sede localizada à Avenida Mascarenhas 

de Morais, 2409, Chácaras Rio-Petrópolis, Duque de Caxias/RJ, CEP 25230-030, neste ato representado 

pelo Sr. Eduardo Miranda Aviz Haddad, portador da Carteira de Identidade nº 08815050-3 expedida por 

IFP-RJ, e CPF nº 024.751.677-50, doravante denominada Contratada, celebram o presente Termo Aditivo, 

sujeito às normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente complementar, mediante 

as cláusulas a seguir. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e inseparável do processo nº 

23079.053324/2016-16, que é reconstituição do processo nº 23079.031698/2016-72 e tem a finalidade 

específica de alterar o instrumento contratual, nos seguintes termos: 



 

1.1.1. prorrogar o prazo de vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses consecutivos, 

conforme previstos na cláusula segunda do instrumento contratual e no artigo 57, inciso II, da Lei 

nº 8.666/93; 

1.1.2. Suprimir, quantitativamente, conforme anexo, em relação ao valor inicial atualizado do 

contrato, o percentual aproximado de 22,30% (vinte e dois inteiros e trinta centésimos por 

cento) referentes ao quantitativo total contratado, segundo previsão na Cláusula Décima Terceira 

do Instrumento Contratual e no artigo 65, inciso I, alínea “b” c/c §1º da Lei nº 8.666/93. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO 

2.1. Em razão das supressões mencionadas na cláusula anterior, ocorrerá redução no valor total do 

Contrato de R$ 67.053,00 (sessenta e sete mil e cinquenta e três reais), correspondentes a 

aproximadamente 22,30% (vinte e dois inteiros e trinta centésimos por cento) em relação ao valor inicial 

atualizado do Contrato. 

2.2. O valor mensal do Contrato passará de R$ 25.415,25 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quinze 

reais e vinte e cinco centavos) para R$ 19.827,50 (dezenove mil, oitocentos e vinte e sete reais e 

cinquenta centavos), e o valor anual do Contrato passará de R$ 304.983,00 (trezentos e quatro mil, 

novecentos e oitenta e três reais) para R$ 237.930,00 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta 

reais). 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes do presente aditamento correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:  

Gestão/Unidade: 15236/153115 

Fonte: 8144 

Programa de Trabalho Resumido: 189348 

Elemento de Despesa: 339039 

PI: V0000G01LZN 

3.2. No exercício seguinte, correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma 

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

 

4. CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA 

4.1. O presente Termo Aditivo vigerá de 01 de dezembro de 2020 a 30 de novembro de 2021.  

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

vigência, sem qualquer ônus para a Contratante. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

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

prestada, no prazo de até 10 (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 90 (noventa) dias após o 

término da nova vigência contratual. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

6.1. Incumbirá 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 nº 61 da Lei nº 8.666/1993. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÃO FINAL 

7.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. 

 

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

André Esteves da Silva 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Contratante 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Miranda Aviz Haddad 

SANIPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 

Contratada 
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