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TERMO ADITIVO Ng 01/2018

ao Termo de Contrato ng 30/2017 que entre si celebram a

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO e'a empresa

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DEJANEIRO, pessoajuridica de direito público, com sede ã Avenida

Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitária, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 21941901,

inscrita no CNPJ sob o ng 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 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. sob o ng 08.602.745/0001-32, sediada na Rua

São Clemente, 38, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22260-900, neste ato representada pelo Srs. Fabio dos

Santos Meziat Lessa, portador da Carteira Nacional de Habilitação ng 00713991690 e CPF-MF ng 035.337.017-

78 e Marcio Augusto Leone Koenigsdorf, portador da Carteira de Identidade ng 102201212, expedida pela

DIC/RJ e CPF-MF ng 105.836.317-46, 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 complementar, mediante

as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

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

23079.018061/2012-71 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 instrumento contratual e no

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

cuíusu LA sEGUNDA - viGÊNclA
2.1 A vigência do presente Termo Aditivo será iniciada às 24:00 (vinte e quatro horas) do dia 11 de julho de

2018 e terminará as 24:00 (vinte e quatro horas) do dia 11 de julho de 2019, em consonância com a

vigência da respectiva apólice.

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 mensal estimado deste Termo será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), perfazendo o

valor total estimado de RS 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
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3.2 Os valores acima são meramente estimativas, de forma que os pagamentos devidos á Contratada

dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente demandados e prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

Gestão/Unidade: 15236/153115

Fonte: 3100

Programa de Trabalho Resumido: 108355

Elemento de Despesa: 339039

PI: VOOOOGOISGN

4.2 No exercicio seguinte, correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma

natureza, cuja alocação será feita no início do respectivo exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA -- PU BLÍCAÇÃO

5.1 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 n'š 61 da Lei ng 8.666/1993.

CLAUSU LA SEXTA - DlSPOSIÇÃO FINAL

6.1 Fica ressalvado o direito da Contratada em requerer reajuste relativo ao período não precluso e

imediatamente anterior a presente prorrogação, desde que o faça ate' a próxima prorrogação ou a extinção do '

Contrato, o que ocorrer primeiro, sob pena de preclusão.

6.2 No caso de o preço reajustado resultar desvantajoso em comparação ã 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.

6.3 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato em vigor.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Governança - PR-6

ANEXO úNlco

TERMO ADITIVO NE 01/2018 AO TERMO DE CONTRATO NP- 30/2017

Quantitativo Prêmio Valor total Valor total
ITEM DESCRIÇÃO estimado de individual mensal anual estimado

estagiários mensai estimado

Seguro coletivo de
1 .

- 5000 RS 0,07 RS 350,00 R$ 4.200,00acldentes pessoais _
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