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Termo Aditivo ao Contrato n° 71000/2014-019/00 celebrado
entre a União, por intermédio da DIRETORIA DE
ABASTECIMENTO DA MARINHA ea Empresa POSITIVA
RIO LOCAÇÕES LTDA, para alterações de cláusulas do
acordo inicial.

_de a-ol^ a União por intermédio da DIRETORIA DE
ABASTECIMENTO DA MARINHA, situada na Ilha das Cobras, s/n°. Edlfído Almüantegastão
Motta 4o andar Centro CNPJ 00.394.502/0079-04, doravante denominada MARINHA, esta e a
Empresa POS TIVA RIO LOCAÇÕES LTDA, CNPJ rf 07.385.089/0001-09 sediada na Rua
pZcisca Hayden n°84 Bonsucesso, doravante denominada CONTRATADA, celebram opresente
Termo Aditivo, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA APROVAÇÃO DA MINUTA

Aminuta deste Termo Aditivo foi analisada pela Assessoria de Licitações, Atos e Acordos
Administrativos, conforme Nota Técnica n' 222/2016 da Diretoria de Administração da^com
base na Manifestação Jurídica Referencial n° 12/2016, nos termos do parágrafo umco, arügo 38, da Lei
n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

De acordo com aPortaria n° 404/MB/2014 c/c atfj™J°" e^gg^™|j°
Secretário Geral da Marinha subdelegou competência para oDIRETOR DE ABASTEC™HNTO DA
MARINHA assinar este contrato eseus documentos decorrentes em nome do Comando da Marinha.

Subcláusula Segunda

Conforma dedarado no acordo U*L oS, TÚLIO JOSÉ ^™»'™^-2Z,
Sócio, tem competência para assinar este TeíAm Aditivo em nome da CONTRATADA.

I \ \ li



(Continuação do Termo Aditivo n° 71000/2014-019/02 da Positiva

CLÁUSULA TERCEIRA DO OBJETO

Pelo presente Termo Aditivo, considerando aconcordância entre as partes pactuantes, ficam
alteradas as Cláusula Segunda, Terceira e Quarta do Contrato Inicial, que passam agora a ter a

seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA - DA VLGÊNCLA

Oprazo de execução do objeto fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contando de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado sua duração a 48
(quarenta eoito) meses, com fulcro no permissivo legal do inciso IV, do art 57, da Lei n° 8.666/93.

"CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor unitário de cada contratação é de:

ITEM DESCRIÇÃO
Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com
prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, assistência técnica e tudo o que for necessário à
perfeita execução do objeto, exceto o papel, destinado à
operação dos equipamentos para organizações militares da
Marinha, a EMGEPRON e a AMAZUL (color).

Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com
prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, assistência técnica e tudo o que for necessário à
perfeita execução do objeto, exceto o papel, destinado à
operação dos equipamentos para organizações militares da
Marinha, a EMGEPRON e a AMAZUL (monocromático).

*Reajuste de 9,7125% com base no IGP-DI-FVG,

"CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS"

4.1 As despesas das Organizações Militares participantes da presente licitação ocorrerão à
conta dos Recursos Orçamentários referentes às suas Ações Internas B200FC0, C200FC0, D200FC,
F200FC1 H200FC0 I200FC, J200FC0, LC200FC0, N200FC0, P200FC0, P200FC0, W200FC,
XOOFC1/2/3/4/5/7/8/9 e X200FCA, X200FCB, X200FCC e Z200FCO. No caso da EMGEPROM, as
despesas ocorrerão por meio de seu Programa de Dispêndios Globais e as despesas da AMAZUL
ocorrerão por meio da ação interna U200FCO, previstas no Orçamento da União para oexercício de
2016/2017.

VALOR UNITÁRIO

R$ 0,70

R$ 0,12
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CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO.

Opresente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem em vigor, sob igual teor epara omesmo efeito, as demais cláusulas eanexos do
acordo inicial que não foram expressamente modificados por este Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

Oextrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União, conforme
disposto no parágrafo único, do art. 61. da Lei „• 8.666/93, correndo as despesas por conta da
CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS CÓPIAS

Do presente Termo Aditivo são extraídas as seguintes cópias:

a) duas para a MARINHA;
b) duas para a CONTRATADA;
c) uma para aDiretoria de Administração da Marinha; e
d) uma, em extrato para publicação em DOU.
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Epor assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas no presente
Termo Aditivo, que, lido eachado conforme, vai assinado pelos representantes etestemunhas aseguir,
a todo o ato presentes.

Rio de Janeiro, RJ, em Hlr de LajQvjua» de ^o^ .

..)

IvjqüíiNHO G
/Vice-Almirante (Ii\|l)

Representante da Marinha

FRANCISCO CARLOS
Capitão de Mar <

Ordenado

UNIOR

SO DO NASCIMENTO

Guerra (RM1-IM)
de Despesa

f ULIÓ JOSÉ BRAND
Representante da CONTRATADA

"i-CUOUWX A • fi> •
CAROLINA MARQUES BASTOS

Primeiro-Tenente (T)
Encarregada da Divisão de Suporte à Gestão

Testemunha


