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A UNIVERSIDADE FEDERAL DD RID DE JANEIRD, com sede na Avenida Pedro Calmon, SSD,

Predio da Reitoria, Ilha do Fundão, na cidade do Rio de JaneirofRJ, 1CEP 21941PPDI, inscrita no CNPJ

sob D n": 33.663.663ƒDDD1-16, neste ato sendo representada pelo Pro-Reitor de Gestão e Governança,

Sr. lvan Ferreira Carmo, conforme delegação de competência determinada pela Portaria n'-1 8.676 de 18

de novembro de 21.115, do Magnífico Reitor, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA. inscrita no CNPJI'MF sob o n*j D3.3F2.BDAJDDD1-78, sediada

na Rua Vieira Ferreira, 143, Bonsucesso, Rio de JaneirolRJ, CEP 21D4D-29D, doravante designada

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Jose Mariano de Avila Netto Guterres, portador da

carteira de identidade n"I 2D-19?11-D expedida pelo CRAÍRJ, e CPF n” 3?3.955.BD?-53, tendo em vista o

que consta no Processo nIU ZSDTPDZMSYIZDIS-T'P e em observância as disposições da Lei nü 8.666, de

21 de junho de 1993, da Lei nü 10.5213, de 17 de julho de 20112, do Decreto nü 2.271, de 7 de julho de

1997 e da Instrução Normativa SLTIJ'MPDG n” 2, de CID de abril de ÊDDD e suas alterações, resolvem

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão - Sistema de Registro de Preços nP

2612015, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. cLÁusuLa PRIMEIRA - oaJEro

1.1. D objeto do presente instrumento e a contratação de servicos de vigilância armada e

desarmada, com dedicação exclusiva, nas dependências da Universidade Federal do Rio de

Janeiro, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do

Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preãmbulo e ã

proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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1 .3. Objeto da contratação: conforme documento anexo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. 0 prazo de vigência deste Termo de Contrato sera de 12 (doze) meses, conforme fixado em

Edital, com inicio na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes ate o

limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e

observados os seguintes requisitos:

2.1 .1 . Us serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1 .2. a administração mantenha interesse na realização do serviço:

2.1 .3. 0 valor do contrato pemwarieça economicamente vantajoso para a administração; e

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.1.5. A CUNTRATADA não tem direito subjetivo a prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato devera ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

3. cLÁUsuLA TERcEIax - PaEço

3.1. O valor mensal da contratação e de RS 729.563,80 (setecentos e setenta e nove mil,

quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total de R5 9.354.265,60

(nove milhoes, trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta

centavosL

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

execução do objeto, inclusive tn'butos elou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. cLÁUsuLA Quax'rx - oeTxçÃo oxçAMI-:NTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentaria

prdpria, prevista no orçamento da União, para o exercicio de 2016, na classificação abaixo:

GestãoƒUnidade: 1513115215236

Fonte: 0112

Programa de Trabalhe: 103360

Elemento de Despesa: 33903?

P1:V0000001VDN

.f 4.2. Nois) exerciciois) seguinteis), correrão a conta dos recursos proprios para atender as despesas,

/ da mesma natureza, cuja alocação serã feita no inicio de cada exercicio financeiro.



5. cLAusuLA QUINTA - PAGAMENTo

5.1. O praao para pagamento ã CONTRATADA e demais condiçoes a ele referentes encontram-se

definidos no Edital.

a. cLAUsuLA sExTA - REPAcTuAçAo

6.1. Visando ã adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela

CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (umj ano contado na forma apresentada no

subitem que se seguira, o valor consignado neste Termo de Contrato serã repactuado, competindo

ã CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memoria de cálculo e

planilhas apropriadas para analise e posterior aprovação da CDNTRATANTE, na forma estatuida no

Decreto nü 2.2?1, de 1991?, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTi/MPOG n” 2, de

2008.

6.2. A repactuação podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em respeito

ao principio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em

momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em

datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos

insumos necessarios ã execução do serviço.

6.3. Ú interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação sera contado:

6.3.1. Para os custos relativos ã mão de obra, vinculados ã data-base da categoria

profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de

trabalho, vigente a epoca da apresentação da proposta, relativo a cada categoria

profissional abrangida pelo contrato;

6.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que

estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tan'faj: do ultimo reajuste

aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou

normativa;

6.3.3. Para os demais custos, sujeitos ã variação de preços do mercado: a partir da data

limite para apresentação das propostas constante do Edital.

6.4. Nas repactuaçoes subsequentes ã primeira, o interregno de um ano sera computado da última

repactuação correspondente ã mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última

repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em

que celebrada ou apostilada. -
.ff-1

6.5. O prazo para a CUNTRATAUA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação

contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fiaar os novos custos

de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da

vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

6.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acimI

fixado, ocorrerã a preclusão do direito ã repactuação.



6.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação so podera

ser pleiteada apos o decurso de novo interregno minimo de 1 [um] ano, contado:

6.?.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos

custos decorrentes de mão de obra;

6.?.2.do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por

determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e

formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público

(tarifa),

61.3. do dia em oue se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em

relação aos custos sujeitos ã variação de preços do mercado;

6.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo,

dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possivel ã CONTRATANTE ou ã

CONTRATADA proceder aos cãlculos devidos, deverã ser inserida clãusula no termo aditivo de

prorrogação para resguardar o direito futuro ã repactuação, a ser exercido tão logo se disponha

dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

6.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base

diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,

dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

6.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneficios não previstos na proposta

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença

normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

6.11. A CONTRATANTE não se vincula "as disposiçêes contidas em acordos e convençoes coletivas

que não tratem de matêria trabalhista.

6.12. Quando a repactuação refen'r-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuar-ã a

comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de

Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissidio ou convenção coletiva da

categoria profissional abrangida pelo contrato.

6.13. Quando a repactuação refen'r-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrarã a variação

por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovarã o aumento dos preços de

mercado dos itens abrangidos, considerando~sez

613.1 . os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

613.2. as particularidades do contrato em vigência;
ash;

6.133. a nova planilha com variação dos custos apresentados;

613.4. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas

publicas ou outros equivalentes;



613.5. indice especifico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a

alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha

de Custos e Formação de Preços da Contratada.

6.116. A CONTRATANTE podera realizar diligências para conferir a variação de custos

alegada pela CONTRATADA.

6.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuaçoes terão suas vigências iniciadas

observando-se o seguinte:

6.14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ã repactuação;

614.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de

periodicidade para concessão das proximas repactuaçães futuras; ou

6.143. em data anterior ã ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a

repactuação envolver revisão do custo de mão de obra ern c|ue o proprio fato gerador, na

forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data

de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do

pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuaçcies futuras.

6.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a

motiva ram, e apenas em relação ã diferença porventura existente.

6.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo maximo de sessenta dias,

contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

6.1T. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir

os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da

variação dos custos.

6.18. As repactuaçrães serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem

com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser forrnalizadas por aditamento ao contrato.

7. cLÁusuLA sÉTIMA - GARANTIA oE ExEcUçÃo

7.1 A CONTRATADA prestará garantia no valor de RS» 46?.?38,28 fouatrocentos e sessenta e sete

mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte oito centavos), correspondente a 59s [cinco por cento)

de seu valor total, no prazo de 1D (dez) dias, observadas as condiçoes previstas no Edital.

a. cLÁUsuLA onAvA - REGIME DE ExEcuçÃo nos sEavrços E FrscAeAçÃo "É

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que

serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de

Referência, anexo do Edital.



9. CLÁUSULA NCINA - ÚBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CUNTRATÀDA

9.1. As obrigações da CUNTRÀTANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.

10. cLÁUsULA oÉcIIvIA - sANçoI-:s AoMINIsTRATIVAs.

10.1.13.5 sanções relacionadas ã execução do contrato são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃCJ

11.1. CI presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipóteses previstas no art. TS da Lei

nn 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. BI] da mesma Lei, sem prejuizo da

aplicação das sançoes previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.2.0s casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se ã

CONTRÀTÁDA o direito ã previa e ampla defesa.

11.3. A CONTRÀTÀDA reconhece os direitos da CONTRATÀHTE em caso de rescisão administrativa

prevista no art. T? da Lei nn 5.6156, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais jã cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1 1 .4.2. Relação dos pagamentos jã efetuados e ainda devidos;

11.4.31. lndenizaçães e multas.

12. cLÁusULA oÉcIMs stounoâ. - oAçoEs

12.1. Évedsda à couTRsTADs:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.12. interromper a execução dos serviços soisi alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATÀNTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. cLÁusULA oÉcIMA TERcr-:IRA - ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alteraçães contratuais regerflse-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nü 8.666, de

1993.

13.2. A CDNTRATAUÀ e obrigada a aceitar, nas mesmas condiçoes contratuais, os acréscimos ou

supressães que se fizerem necessarios, até o limite de 2595 (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.



13.2.1.É vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que trata o â 1ü do art. 65 da Lei nü 8.666. de 1993.

13.3. As supressiíies resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder

o limite de 2566 (vinte e cinco por cento) cio valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DDS CASOS ÚMISSDS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATÀNTE. segundo as disposiçoes contidas na Lei

nü 8.6661 de 1993, na Lei nf'I 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n” 8.6?6, de 1990 - Codigo do Defesa do

Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. cLÁUsuLA oÉcIMA emma - PusucAcÃo

15.1. incumoira à CÚHTRÀTANTE providenciar a publicacao deste instrumento. por extrato, no

Diario Oficial cia União, no prazo previsto na Lei nL¬ 8.666, de 1993.

1a. cLÁusuLa oÉclMa sExTa - Fono

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato sera

o da Seção Judiciária do Rio de JaneiroƒRJ f Justiça Federal.

Para firmeaa e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (tres) vias

de igual teor. que, depois do lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

ara 66.166.666, 41 da ,_ Willi/Õ) da ema.

IVAN FER EI A nRMO

Universidade Federal o, io... de Janeiro

conTaAvanTE
,ff

JosÉ Ma -f No oE ÁVIL
.f .Magelis Seg rança Vigi äncia Ltda.
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f
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5

B
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'55 151.555,55
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'I 15 5111111511211 5555514555 11 22 55 5.555,55I 55 55.525,25 55 1.555.455,55
14 1115151115112'11 5555514555 5' 55 55

55 - 1.555.555,55 'T5251. 5555115155555 2511155111. 515

.It-1:.
É..

.115 1315515

, __ 1512511515551

Tu'rn,51H5r51_i5

1151551515551 .4 555 135112551555-

_ .13115555
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52 ._
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515- -
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UNIVERSIDADE FEDERAL DD RIO DE JANEIRO

Pro- Reitoria de Gestão e Governança - PR-o

ANEXO II AD CONTRATO N” 34ƒ2D'Io

AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR

ANGELJS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA. inscrita no CNPJ hn D3.3?2.BDAÍDDD'I 78, por

intermédio de seu representante legal, o Sr. Llose Mariane de Avila Netto Guterres, portador da Cédula

de Identidade nÚ ZD-'IRHID expedida pelo CRAIRJ e do CPF n*ü 3?3,955.BD?-53, AUTORIZA a

UNIVERSIDADE FEDERAL DD RIO DE JANEIRO, para os fins dos artigos 19»A e 35 da Instrução Normativa

nü DZ, de EDÍDAIIZDDB, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministerio do

Planejamento, Orçamento e Gestão, e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n'iJ

2612015:

1] que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a

qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salã rios e demais

verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiãn'as devidas, quando houver falha no cumprimento dessas

obrigações por parte da CONTRATADA, ate o momento da regularização, sem prejuixo das sançoes

cabíveis, conforme o artigo IR-A, inciso V, da Instrução Normativa SLTHMPDG n'ü ZIZDDB;

2) que sejam provisionados valores para o pagamento cIos trabalhadores alocados na

execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e

aberta em nome da empresa ANGELÉ SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA. junto a instituição bancaria

oficial, conforme o artigo IR-A, inciso I, e Anexo VII, da Instrução Normativa SLTIIMPOG nü ZIZDDB,

cuja movimentação dependerá de autoriaação previa da UNIVERSIDADE FEDERAL DD RIO DE JANEIRO,

que também terã permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos,

independentemente de qualquer intervenção da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilixe o valor da garantia prestada para realixar o pagamento

direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA

não efetue tais pagamentos ate o fim do segundo mes apÉsf-*tiƒencerramento da vigência contratual,

conforme artigos 19, XIX, e 35, da Instrução NormativaƒfãETIIƒMPDG nU EIEDDB.

ÍI
'i

Rio de Janeiro, 4 II deM/WI'U fc _____ de ZDIE, O*\ _

f'-

/ÍffJ,
.vs-f

Jos-Eymfilo os AvlL ITIÉ o ouTExass
x”. /Á

___..-

.f'rƒ

gel's Segurança e Vigi ãncia Ltda.

.f-
I.

_
_
'H

'|
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UNWERSiDÂBE FEDERAL DO RiO DE _!ÂNEIRG

Pro~Reitoria de Gestão e Governança -- PR-ô

TERMo AolTwo os osƒ2e1a
ao Termo de Contrato ni* 34/2816, que entre si oešebram a

oNivEesêoADs FEDERAL oo Rio DE :sessao a a empresa
meses sEeUeANçA E vierLÃNoA LToA.

à UNIVERSIQÂBE FEDERAL DO RIO üE JANEIRO, pessoa jurídica de direito púbiieo, com seoe à
.avenida Pedro Calmon, 550, Predio da Reitoria, Cidade Universitária, Rio de janeirofRí, CEP Eiãel-Qül,
inscrita no CNPQ/MF o? 33.663.533/9001~16, oeste ato representada peão` Pro-Reitor de Gestão e
Governança, André Esteves cia Silva, conforme deiegação de competência determinada oeia Portaria of!

4.925 de 12 de .íonho de 2017, do Magnífico Reitor, doravante denominada Contratante e, por outro iado, a
empresa ANGEL'S SEGURANÇÀ E ViGILÃNCšA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPj/'MF

n? 03.3?2364/8001-78, sediada 'na Rua Vieira Ferreira, 143, Bonsucesso, Rio de JaneiroƒRl, CEP 210äií3-298,
oeste ato representada oeio Sr. Jose Mariano de Ávila Netto Guterres, portador cia earseira de identidade ni*
20-197l1-6 expedida peão CRA/Ri, e CPF og 3?3-955.80?-53, doravante denominada Contratada, ceieb-ram o
presente Termo Aditivo, sujeito às normas da Lei nã' 8.666 de 21 de íunho de 1993 e Eegisiação pertinente e
com pierneetar, mediante as seguintes cia esoias:

:mesmo Famosa- osssro
1.1 O presente Termo passa a fazer parte integrante e inseparávei do Processo o? 23079.65609íšƒ2615»
23 =-- enexo 2, que e reconstituição do Processo :'19 23079.02345?/2015-79 e tem a finaii-daoe específica de

prorrogar o prazo oe vigêneia contratual pelo período de 12 (doze) meses consecutivos, conforme previsto
na cia'usoia segunda do Contrato e no artigo 57, inciso li, da Lei nã' 8.666/1993.

cmoso 1.a sseoNos - amenas
2.1 O vaior mei-:sei deste Termo será de Rš 988.664,49 (novecentos e oito mii, .seiscentos e sessenta e

quatro reais e quarenta e nove centavos), perfazendo o vaior total de R5 19.983.973,88 Rio: miihëes,
novecentos e três miLooueceotos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), conforme ANEXO.

:mesmo reacsrea - vioÊNcle
3.1 O presente Termo Aditivo vigora' de 11 de maio de 2918 a 1G de maio de 2819.
3.2 A Contratada aouiesce que o presente Contrato podera' ser rescindido, antes do termino cie sua

.JK
vigência, sem quaiouer ânus para a Contratante.

HL

_
_
_
-
q

-

Ivo
Realce

Ivo
Realce

Ivo
Realce



ctiiosota our-'iam - notação oaçAMsmrÁr-zm
4.1 as despesas decorrentes cio presente aditamento correrão ã conta de recursos especificos
consignados no Orçamento Gerai cia União deste exercicio, na dotação abaixo discriminada:

Gestão]U niciade: 15236/153115

Fonte: 3109

Programa cle 'ira bairro Resumido: 108355

Eiemento de illesoesa: 339837

P1: VBSÚQGOILVON

:3.2 No exercicio seguinte, correrão à conta dos recursos proprios para atender as despesas cia mesma
natureza, cuja aíocacão sera' feita no inicio do respectivo exercicio financeiro.

cLÃUsam emma - GARANTÍA os Execução
5.1 Em decorrência do presente aditamento, a Contratada deverá atoaiizar a garantia anteriormente
prestada, no prazo de até 18 (dez) dias após o inicio dessa prorrogação, compiemerztando seu vaior efou
atualizando o prazo de validade, o quai devera' abranger o periodo de mais 3 ítrês) meses após o termino da
nova vigência coritratuai.

cLÃosuta sexta - auaucação
6.1 incumbirá à Contratante providenciar a pubiicação cio presente Termo Aditivo ao contrato, por
extrato, no Diário Oficiai da União, o que é condição indispensáveš para sua eficácia, ria forma estabeiecicia
no parágrafo único do Artigo nã 61 da Lei nã 8.656/1993.

ctâosem sétima - orssosrcÃo riem
11 Fica ressaivado o direito cia Contratada em requerer repactuação relativo ao periodo não precioso e
imediatamente anterior à presente prorrogação, desde que o faça até a próxima prorrogação ou a extinção
cio contrato, o que ocorrer primeiro, sob pena de oreciusão.
12 No caso de o preço reoactuado resuitar desvantajoso em comparação à substituição do.. contrato

-1 I -I N r I n l J' 'rir-:l Nmediante nova iicitaçao, a Contratante, podera rescindir o contrato assim que coociorcia noir rcfiaçao, sem
ouaiouer ônus, admitida a negociação para que a Contratada aceite reciuzir o eço resuitarite da /\\k

l

repactoação até o iimite do vai-or de mercado apurado por ocasião da última prorr ação.
7.3 Ficam mantidas todas as demais ciáosoias e condições cio contrato e igor.

Riodeiaoeiro, A'O de JiméILÓG/ _/ de2018.í
i

W
o de Ãiršia N tto Guterrese' steves da Si é. 'E' te àMFa-ri'ã

Univ miríade Forget-ai do Rio iefijoásflfm flgn'ãei's Seëurança :e Vig ãocia Ltcia.
Contratante Contraätad



UNEVERSÍDÂDE FEDERAL DO Riü QE ÊÀNEÍRÚ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança - PR-õ

TERMO ADB'IUO 93[2918 130 CGNTRÂTO 34ƒ2615

ANEXG

Nata.: rnojlíãxãôh

` Diurnõfízxsõh ARMADO 15 36 RS, 9.699,66 R5 146.664,00 R6 1.661.626,66

Noturnøjizxsâh ARMADO ' 36 72 ' R6 16.564,?3 RS 361.656,26 RS) 451266356
1 a 4 '

Diurnú/ízxsõh DESARMADO 36 F6 Rs 9.3?1,95 R6 665.506,06 R6 6.686.672,66

DESARMADO 2 4 R6 1065166 Rs 21.114,16 Rs 26636952

* Vai-or repactuado gaia CCT 2617/2018, conforme Àpostiia 'DZ/201?`

ffl
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Governança - PR-6

TERMO Aorrivo Ns 04/2013

ao Termo de Contrato n9 34/2016, que entre si celebram a

uNIvERlAoE FEDERAL Do Rlo DE JANEIRO e a empresa

ANGEL's sEGuRANÇA E vleiLÂNclA 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, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21941-901,

inscrita no CNPJ/MF ng 33.663.683/0001-16, neste ato representada pelo Pró-Reitor de Gestão e

Governança, André Esteves da Silva, conforme delegação de competência determinada pela Portaria nE

4.925 de 12 de Junho de 2017, do Magnífico Reitor, doravante denominada Contratante e, por outro lado, a

empresa ANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF

nQ 03.372.304/0001-78, sediada na Rua Vieira Ferreira, 143, Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21040-290,

neste ato representada pelo Sr. .Iosé Mariano de Ávila Netto Guterres, portador da carteira de identidade n2

20-19711-0 expedida pelo CRA/RJ, e CPF ng 373.955.807-53, doravante denominada Contratada, celebram o

presente Termo Aditivo, sujeito às normas da Lei ng 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente e

complementa r, mediante as seguintes cláusulas:

cLÁusuLA PRIMEIRA- oBJEro
1.1 O presente Termo passa a fazer parte integrante e inseparável do Processo n9 23079.056096/2016-

28 - Anexo 2, que é reconstituição do Processo ng 23079.023457/2015-79, e tem a finalidade específica de

acrescer, conforme previsto na cláusula décima terceira do Contrato e no artigo 65, inciso I, alínea b, da Lei

I'ig 8.665/1993:

1.1.1 10 (dez) postos de vigilância armada, diurno, no Museu Nacional;

1.1.2 10 (dez) postos de vigilância armada, noturno, no Museu Nacional.

cLÁusu LA sEGuNoA - vALoREs

2.1 Em razão dos acréscimos mencionados no item 1.1 e nos subitens 1.1.1 e 1.1.2 da cláusula anterior,

ocorrerá um aumento de RS 199.843,30 (cento e noventa e nove mil oitocentos e quarenta e três reais e

trinta centavos), correspondentes a 22% (vinte e dois por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

2.2 Em razão do acréscimo, o valor mensal do contrato passará de RS 908.664,49 (novecentos e oito mil

seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) para RS 1.108.507,79 (um milhão cento e

oito mil quinhentos e sete reais e setenta e nove centavos), conforme ANEXO.

/L .

Ivo
Realce

Ivo
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cLÁusuLA TERcEmA - viGENclA

3.1 O presente Termo Aditivo vigerá a partir da data de assinatura.

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

vigência, sem qualquer ônus para a Contratante.

cLÁusuLA QUARTA - ooTAçÃo oRçAMENTÁRIA

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

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

Gestão/Unidade: 15236/153115

Fonte: 8100

Programa de Trabalho Resumido: 108360

Elemento de Despesa: 339037

Pl: VOOOOGOIVON

4.2 No exercício 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 DE ExecuçÃo

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

prestada, no prazo de até 10 (dez) dias, complementando seu valor e/ou atualizando o prazo de validade, o

qual deverá abranger o periodo de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

cLÁusuLA ssxTA - Pu aucAçÃo

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 n9 61 da Lei ng 8.666/1993.

cLAusu LA sÉTIMA - olsPosiçÃo FINAL

7.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato em vigor.

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2018.

sv*
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i em: iib'Ímssifigäñiäilw
1 r

, ' É" 'l""--¬-.¬
n e Esteves dfl--Silva,. 'i '

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Contratante



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Governança - PR-õ

TERMO ADITIVO 04/2018 AO CONTRATO 34/2016

ANEXO

QUANTITATIVO DE POSTOS E VALOR ATUAL DO CONTRATO,
CONFORME DISPOSTO NO TERMO ADITIVO 03/2018

2 Turno/Horário . Qtd de NE estimado Valor mensal Valor total
:a Tipo à
ä do posto postos de empregados por Posto mensal

Diurno/12x36h ARMADO 15 30 R$ 9.399,60 RS 140.994,00

Noturno/12x36h ARMADO 36 72 RS 10.584,73 RS 381.050,28

1 a 4
Diurno/12x36h DESARMADO 39 78 RS 9.371,95 R$365.506,05

Noturno/12x36h DESARMADO 2 4 RS 10.557,08 R5 21.114,16

TOTAL
92 184 - RS 908.664,49

* Preços baseados na CCT 2017/2018, conforme Apostila 02/2017.

QuANTrrATwo DE PosTos APÓS o PRESENTE TERMO Aomvo

š Turno/Horário Ti o Qtd de N! estimado Valor mensal Valor total

ä do posto p postos de empregados por Posto* mensal

Diurno/12x36h ARMADO 25 50 RS 9.399,60 RS 234.990,00

Noturno/12x36h ARMADO 46 92 RS 10.584,73 R$486.897,58

1 a 4
Diurno/12x36h DESARMADO 39 78 RS 9.371,95 RS 365.506,05

Noturno/12x36h DESARMADO 2 4 RS 10.557,08 R$ 21.114,16

TOTAL 112 224 - R5 1.108.507,79

* Preços baseados na CCT 2017/2018, conforme Apostila 02/2017.
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