
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRO-REITORIA DE GESTAO E GOVERNANCA - PR-5

ERRATA 01/2020
TERMO ADITIVO 02/2020 A0 TERMO DE CONTRATO 04/2018

A UNIVERSIDADE FEDERAL D0 RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito pCIblico, com

sede a Avenida Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitaria, nesta capital, CEP

21941-901, inscrita no CNPJ sob o n9 33.663.683/0001-16, neste ato representada pelo Pro-Reitor

de Gestfio e Governanga, André Esteves da Silva, conforme delegagéo de competéncia determinada

pela Portaria 4.925, de 12 de junho de 2017, do Magnifico Reitor, doravante denominada

Contratante, formaliza o presente instrumento de retificagao do Termo aditivo 02/2020 do

Contrato 04/2018, celebrado com a empresa LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA, inscrita no

CNPJ/MF n9 10.565.981/0001-78, através do processo administrative 23079.047526/2017-00.

DA RETIFICACAO

Apés constatado erro material, a presente retificagé‘o passa a incluir-se no referido termo,

conforme descrito a seguir:

Onde se Ié:

”CLAUSULA SEGUNDA — PRECO
2.1. 0 valor global da contratagfio é de R$ 829.187.20 (oitocentos e vinte e nove mil, cento e

oitenta e sete reais e vinte centavos), conforme a seguir:

2.1.1. 0 valor mensal dos postos de servigo é de R$ 66.129,80 (sessenta e seis mil,

cento e vinte e nove reais e oitenta centavos), perfazendo 0 total de R$ 793.557,60

(setecentos e noventa e trés mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta

centavos) para 12 (doze) meses;

2.1.2. 0 valor unitario de indenizagao de despesas com viagens é de RS 144,29 (cento e

quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), perfazendo o valor total de R$

34.629,60 (trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)

para o quantitative estimado de 240 (duzentos e quarenta) indenizagfies. ”

Leia-5e:

”CLAUSULA SEGUN DA - PRECO k



2.1 O valor global da contratacao é de RS 828.187,20 (oitocentos e vinte e oito mil, cento e

oitenta e sete reais e vinte centavos), conforme a seguir:

2.1.1 0 valor mensal dos postos de servigo é de R5 66.129,80 (sessenta e seis mil,

cento e vinte e nove reais e oitenta centavos), perfazendo 0 total de R$

793.557,60 (setecentos e noventa e trés mil, quinhentos e cinquenta e sete reais

e sessenta centavos) para 12 (doze) meses;

2.1.2 0 valor unita’rio de indenizagao de despesas com viagens é de RS 144,29 (cento e

quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), perfazendo o valor total de R5

34,629,60 (trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta

centavos) para o quantitative estimado de 240 (duzentos e quarenta)

indenizagoes. "

Rio deJaneiro, 26 de margo de 2020.
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