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ERRATA 02/2020 

TERMO ADITIVO 05/2020 ao TERMO DE CONTRATO  32/2017 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Avenida Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitárias, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 

CEP 21941-901, inscrita no CPNJ/MF nº 33.663.683/0001-16, neste ato representada pelo Pró-Reitor de 

Gestão e Governança, Sr. André Esteves da Silva, conforme delegação de competência determinada pela 

Portaria nº 4.925 de 12 de junho de 2017, do Magnífico Reitor, doravante denominada contratante, 

formaliza o presente instrumento de retificação do Termo Aditivo 05/2020 ao Termo de Contrato 

32/2017, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, para 

unidades hospitalares do Instituto de Psiquiatria (1PUB) e do Instituto de Neurologia Deolindo Couto 

(lNDC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, visando a obtenção de adequadas condições de 

salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes e domissanitários, materiais e 

equipamentos, celebrado com a empresa RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 69.207.850/0001-61, através do processo administrativo 23079.003935/2020-91. 

 

DA RETIFICAÇÃO 

Após constatado erro material, a presente retificação nas cláusulas 2.1 e 2.2, passa a incluir-se 

no referido termo, conforme descrito a seguir: 

Onde se lê: 

“... redução de R$ 973.399,44 (novecentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e nove reais 

e quarenta e quatro centavos) no valor do contrato...” 

Leia-se: 

“... redução no valor mensal do contrato de R$ 81.116,22 (oitenta e um mil, cento e dezesseis 

reais e vinte e dois centavos) ...” 

Onde se lê: 

“O valor mensal do Contrato passará de R$ 349.382,32 (trezentos e quarenta e nove mil, 

trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) para R$ 268.265,70 (duzentos e sessenta e oito 

mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) e o valor anual passará de R$ 4.192.587,84 

(quatro milhões, cento e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro 

centavos) para R$ 3.219.188,40 (três milhões, duzentos e dezenove mil, cento e oitenta e oito reais e 

quarenta centavos), conforme ANEXO.” 
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Leia-se: 

“O valor mensal do Contrato passará de R$ 349.382,32 (trezentos e quarenta e nove mil, 

trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) para R$ 268.265,70 (duzentos e sessenta e oito 

mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos),  conforme ANEXO.” 

 

 

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2020. 

 

André Esteves da Silva 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

                                                                              CONTRATANTE 
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