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ERRATA 02/2023 7
iIERMO ADITIVO 03/2019 Ao TERMO oE CONTRATp 14/2017

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito pfiblico, com

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

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

de Gestao e Governanga, André Esteves da Silva, conforme delegagao 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

03/2019 do Contrato 14/2017, celebrado com a empresa RODOCON CONSTRUCOES

RODOVIARIAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n9 30.090.575/0001-03, através do processo

administrativo 23079.052015/2016-11.

DA RETIFICAcAo

Apos constatado erro material, a presente retificagao na subcléusula 1.1.1 e na cléusula

terceira, passa a incluir-se no referido termo, conforme descrito a seguir:

0nde se Ié:

"1.1.1 Suprimir, quantitativamente, o valor global do contratado..."

Leia-5e:

"1.1.1 Suprimir, quantitativamente, o valor mensal do contrato..."

0nde se lé:

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR
3.1 Em razao da supressao mencionada na cléusula anterior, ocorreré redugao no valor total

do Contrato de R$ 3.413.901,40 (trés milhfies, quatrocentos e treze mil, novecentos e um reais e

quarenta centavos), correspondentes a 30,62% (trinta inteiros e sessenta e dois centésimos de

por cento) em relagao ao valor total do contrato.
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3.2 Em razao da alteragao mencionada na cla’usula anterior o valor mensal do contrato

passaré de R$ 643.941,74 (seiscentos e quarenta e trés mil, novecentos e quarenta e um reais e

setenta e quatro centavos) para R$ 359.449,96 (trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e

quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), e o valor anual do contrato passaré de R$

7.727.300,91 (sete milhoes, setecentos e vinte e sete mil, trezentos reais e noventa e um
centavos) para R$ 4.313.399,51 (quatro milhoes, trezentos e treze mil, trezentos e noventa e

nove reais e cinquenta e um centavos).

Leia-5e:

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR
3.1 Em razéo da supresséo mencionada na cla’usula anterior, ocorreré redugfio no valor
mensal do Contrato de R$ 284.491,78 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e
um reais e setenta e oito centavos), correspondentes 3 30,62% (trinta inteiros e sessenta e dois

centésimos por cento) em relagao ao valor inicial atualizado do contrato.

3.2 Em razao da alteragéo mencionada na cléusula anterior o valor mensal do contrato
passaré de R$ 643.941,74 (seiscentos e quarenta e trés mil, novecentos e quarenta e um reais e

setenta e quatro centavos) para R$ 359.449,96 (trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e
quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2020.

U Iversidade Federal do Rio de Janeiro

Contratante


