PROCESSO Nº 1584/2019 - PE Nº 11/2019
PRIMEIRO
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO, EM JORNAL
DIÁRIO
DE
GRANDE
CIRCULAÇÃO
REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, DE MATÉRIAS PERTINENTES
ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS.
(Contrato nº 2019-0024-01)
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
REGIÃO, instalado na Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 02.578.421/0001-20, doravante designado
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Sr.
Luis Felipe Carrapatoso Peralta da Silva, portador da carteira de identidade nº
07599569-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 012.259.037-34, e a
empresa ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, estabelecida na Rua
Antônio Félix de Souza Brito, nº 38, Vila Anhangüera, Campinas, SP, inscrita no
CNPJ
sob
nº
11.779.005/0001-80,
adiante
denominada
simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Marcia Cristina Araujo Penna,
portadora da carteira de identidade nº 32.096.185-0, expedida pela SSP/SP, inscrita
no CPF sob o nº 260.796.258-73, têm, entre si, ajustado o presente TERMO
ADITIVO, elaborado de acordo com a minuta examinada e aprovada pela Assessoria
Jurídica deste Egrégio Tribunal, ex vi do disposto no artigo 38, parágrafo único, da Lei
nº 8.666/93, e autorizado pelo Sr. Ordenador de Despesas às fls. 704/705 do
processo nº 1584/2019, com fulcro nas cláusulas quarta e sétima do pacto inicial,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente instrumento tem por escopo a
prorrogação da vigência, o reajuste do contrato e o registro da (i) transformação
societária da Contratada e (ii) alteração do endereço da sede, nos termos das
manifestações da Contratada (fls. 634 e 684/689) e da Fiscalização (fls.649/650), bem
como dos Pareceres da DIRPC (fls.653/656) e da DIAGC (fls.658/661), acostados aos
autos do processo em referência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA - Em razão da
transformação societária da contratada (de EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA) e da alteração do endereço, o Contrato fica alterado para indicar a nova
denominação social e o atual local de sua sede, constante no preâmbulo do presente
aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Este instrumento,
durante o presente exercício, correrá à conta da dotação orçamentária adiante
discriminada: P.T. 02.122.0033.4256.0033, E.D. 33.90.39, do O.G.U.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA NOTA DE EMPENHO - Para fazer face às despesas
inerentes à execução do presente ajuste, será emitida Nota de Empenho após a
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aprovação da LOA referente ao exercício de 2022 ou da liberação do duodécimo do
referido orçamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O impacto orçamentário decorrente do aditamento
contratual ora efetuado será de R$ 16.429,66 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e
nove reais e sessenta e seis centavos) para o exercício de 2022, de R$ 16.947,50
(dezesseis mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) para o
exercício de 2023 e de R$ 8.991,59 (oito mil, novecentos e noventa e um reais e
cinquenta e nove centavos) para o de 2024.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO - Em razão do presente
ajuste, o valor unitário por cm/col passa para R$ 28,03 (vinte e oito reais e três
centavos), perfazendo o valor total estimado de R$ 84.737,51(oitenta e quatro mil,
setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos).
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA - Os efeitos do presente instrumento serão
contados, quanto ao reajuste, de 12/01/2022, e, quanto à alteração subjetiva, de
26/10/2021, ficando a vigência prorrogada por 30 (trinta) meses, a partir da referida
data, passando seu término para 11/07/2024.
E por estarem justos e contratados, entre si, é lavrado o presente instrumento,
em duas vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais lidas e
achadas conforme, são assinadas pelos representantes das partes e pelas
testemunhas, a tudo presentes, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e
condições contratuais.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2021.
Luis Felipe Carrapatoso Peralta da Silva
(assinado digitalmente no PROAD)
______________________________________________
CONTRATANTE
(TRT/RJ)

______________________________________________
CONTRATADA
ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Testemunhas:
(assinado digitalmente no PROAD)
1ª) ______________________________________
Fiscal do Contrato
Nome: Fabiana Ramos Baptista
CPF: 077.705.337-32

2ª) _____________________________________
Nome:
CPF:
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