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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB

Av. Juvenal Eugênio Queiroz, s/n, Campus dos Malês - Bairro Centro, CEP 43900-000, São Francisco do Conde/BA
Telefone: +55 85 3332-6101 - h�p://www.unilab.edu.br/

 

 

TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO

 

3º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
03/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA E A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA

 

A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB/CAMPUS
DOS MALÊS, por intermédio da Divisão de Administração, com sede na Avenida Juvenal Eugênio Queiroz,
S/N, Baixa Fria, na cidade de São Francisco do Conde-BA, inscrita no CNPJ n. 12.397.930/0002-90, neste
ato representada pela Diretora do Campus dos Malês, a senhora MIRIAN SUMICA CARNEIRO REIS,
nomeada pela Portaria nº 360, de 30/04/2018, com delegação de competência para prá�ca de atos de
gestão conferida pela Portaria n.º 559, de 02/06/2016,  inscrita no CPF n. 819.369.905-04, portadora da
matrícula funcional n. 2215602, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.340.639/0001-30,
estabelecida à Rua Calçada Canopo, n.º 11, 2º andar, Sala 03 - Centro Apoio II, Bairro Alphaville, Santana
do Parnaíba - SP, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora Renata
Nunes Ferreira, brasileira, casada, portadora da Carteira de Iden�dade nº 48.537.010-4, expedida pela
SSP-SP e do CPF nº 371.237.288-40, conforme procuração apresentada nos autos, doravante designada
CONTRATADA,  tendo em vista o que consta no Processo n. 23804.500138/2019-72, e em observância às
disposições da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5, de 26 de
maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Adi�vo ao Contrato nº 03/2019, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Adi�vo é:

1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 03/2019, por 12 (doze) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/02/2022 a 25/02/2023, nos termos do art.
57, (II ou IV), da Lei n.º 8.666, de 1993.

1.1.2. O objeto do contrato 03/2019 é referente a prestação dos serviços de
gerenciamento de manutenção preven�va e corre�va de frota de veículos, mediante sistema
informa�zado via web e pagamento via cartão magné�co, com fornecimento de peças,
acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelos fabricantes, além de
serviços mecânicos gerais de transporte por guincho, borracharia, elétricos, pintura, funilaria,
revisão geral, lavagem, alinhamento, balanceamento, lanternagem, manutenção de ar
condicionado, por meio de oficinas e centros automo�vos credenciados nas dependências do
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Campus dos Malês da Unilab, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. O valor mensal da contratação é de R$ 6.077,84 (seis mil, setenta e sete reais e
oitenta e quatro centavos), perfazendo o valor anual de R$ 72.934,14 (setenta e dois mil, novecentos
e trinta e quatro reais e quatorze centavos).

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo
discriminada:

Gestão/Unidade: UG: 158634 / GESTÃO: 26442
Fonte: 8100
Programa de Trabalho: 171301
Elemento de Despesa: 339039
PI: VMALNN01SFC
Nota de Empenho: 2022NE4

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes 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 - GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garan�a contratual anteriormente prestada
mantendo a proporção de 5% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a
assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam man�das as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que
não contrariem o presente termo adi�vo.

6. CLÁUSULA SEXTA - PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,
no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no ar�go 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666,
de 1993.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo adi�vo vai eletronicamente pelos contraentes,
depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas. 

 

 
____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitação e Contratos Administra�vos da Consultoria-Geral da União
Termo  Adi�vo- Modelo para prorrogação contratual
Atualização: Abril/2021

Documento assinado eletronicamente por RENATA NUNES FERREIRA, Usuário Externo, em
09/02/2022, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CATERINA ALESSANDRA REA, DIRETOR(A) DO CAMPUS

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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DOS MALÊS, SUBSTITUTO(A), em 09/02/2022, às 20:45, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LORENE CHAGAS BRITO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 10/02/2022, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CLAUDIO PEREIRA RIBEIRO, GERENTE DE DIVISÃO,
em 15/02/2022, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0407041 e
o código CRC B936B3D6.
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