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TERMO ADITIVO N” 01/2019

Ao Contrato de Prestação de Serviços n° 45/2018,
destinado à intermediação de locação de imóveis, firmado
entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO e a empresa REALTYCORP CONSULTORIA
LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ, pessoa jurídica de direito
público, com sede à Av. Pedro Calmon, 550, 2° andar - Prédio da Reitoria, Cidade Universitária.
Rio de Janeiro/RJ. CEP: 21.941-904. inscrita no CNPJ n° 33.663.683/0001-16, neste ato
representada pelo Pró-Reitor de Gestão e Governança, Sr. ANDRÉ ESTEVES DA SILVA.
confomre delegação de competência atribuída pela Portaria n° 4.925 de 12 de junho de 2017, do
Magnífico Reitor, doravante denominada CONTRATANTE e, por outro lado, a empresa
REALTYCORP CONSULTORIA LTDA. pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua
Américo Brasiliense, 1923 - Conjunto 906 - Chácara Santo Antônio (Zona Sul) - São Paulo/SP,
inscrita no CNPJ sob o n° 19.259.018/0001-30, neste ato representada por seu Sócio - Diretor, Sr.
MARCOS ROGÉRIO ALVES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 239303337,
inscrito no CPF sob o n° 144.276.238-16, doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 45/2018,
em referência ao processo administrativo n° 23079.016813/2017-60, que se regerá nos termos do
§l° do artigo 64 e no inciso III do artigo 86 do Decreto-Lei 9.760/46, mediante os termos e as
condições seguintes:

cLÁUsULA PRIMEIRA - Do oBJETo

1.1. O presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e inseparável do processo n°
23079.016813/2017-60 e tem a finalidade de alterar a relação de imóveis de propriedade da
CONTRATANTE, passíveis de locação, constantes do Anexo A do Termo de Referência.

1.2. Passam a incluir a relação de imóveis passíveis de locação, com a intermediação da
CONTRATADA, os imóveis descritos no Anexo B do Termo de Referência. vagos ou com
previsão de vacância, de acordo com o previsto na cláusula quinta do Contrato de Prestação
de Serviços n° 45/2018 e pela adição dos itens da tabela presente no ANEXO ÚNICO deste
Termo Aditivo.

1.3. O ANEXO ÚNICO deste Termo Aditivo passa a constituir o acréscimo previsto na
subcláusula 5.1.1.2 do Contrato de Prestação de Serviços n° 45/2018, ficando a
CONTRATATA autorizada a executar os serviços de intermediação de negociação e loca
dos imóveis incluídos e vagos, nas mesmas condições pactuadas e de acordo com
cronograma de desocupação.

cLÁUsULA sEGUNDA _ D0 FUNDAMENTO LEGAL
2.1. O presente termo aditivo encontra amparo legal no art. 65. inciso I, alínea a da Lei n° 8.666

de 21 dejunho de 1993. A,
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cLÁUsULA TERCEIRA _ DA RATLFIcAgÃo DAS cLÁUsULAs

3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de
Prestação de Serviços n° 45/2018. que não foram alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (vias)
vias. de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam, para
que surta seus efeitosjuridicos e legais.
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NOME: NOME:

CPF: CPF:

RG: RG:

Rua Paulo Emídio Barbosa, 485 - Parque Tecnológico - Cidade Universitária -
Rio de Janeiro. RJ - CEP 21941-907 Telefone: (21) 3938-0618/
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ANEXO ÚNICO Do TERMO ADITIVO No 01/2019

Processo Administrativo n° 23079.016813/2017-60

Este anexo único é parte integrante do Termo Aditivo n° 01/2019, e detalha a relação de imóveis
de propriedade da UFRJ destinados à operação comercial, sendo constituídos por andares e
vagas de estacionamento, localizados no Edificio Ventura Corporate Towers, situado à Avenida
República do Chile, 330, Centro da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme tabela abaixo:

ll.

Ill.

lV.

Imóveis passíveis de locação - Edifício Ventura Corporate Towers

Andar Conjunto Türre m2 ‹ Vagas de Previsão de vacância ou cronograma de
J estacionamento desocupação

3° 301 A 1.563,55 44 setembro de 2019(leste)

4° 401 A 1.561,74 | 44 setembro de 2019(leste) I

55 _ 50] A 714 59 _ __ I2] I Julho dc 2019(parte) (leste) `

3° 301 B 1.563,55 i 45 ' setembro de 2019I (oeste) l

6° 601 B 1.558,03 45 Agosto de 2019(oeste)

6.961,46 i 199 Ii
Os imóveis descritos acima referem-se aos andares, ou parte, não vagos à época da assinatura
do Contrato de Prestação de Serviços n° 01/2018, havendo previsão contratual de que sejam
incluídos no objeto de intermediação de locação de imóveis durante a vigência do contrato
fimiado com a Realtycorp Consultoria Ltda.

A tabela acima destina-se a atualizar a planilha constante do Anexo A do Termo de Referência,
e tem a Finalidade de incluir. no objeto da contratação, os imóveis descritos no Anexo B do
mesmo Termo de Referência, vagos ou com previsão de vacância, conforme cronograma d
desocupação.

A área privativa total dos andares incluídos para locação corresponde a 6.961,46 m2 (seis mil ,s
novecentos e sessenta e um metros quadrados e quarenta e seis centésimos de metro quadrado)

Az __;
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e 199 (cento e noventa e nove) vagas totais de estacionamento, divididos em cinco itens,
conforme tabela acima e com a seguinte configuração:

a. ITEM I: 3° andar da Torre “A” (leste), 1.563,55 m2 (mil quinhentos e sessenta e três metros
quadrados e cinquenta e cinco centésimos de metro quadrado) e 44 (quarenta e quatro) vagas
de estacionamento;

. ITEM 2: 4° andar da Torre “A” (leste), 1.561,74 m2 (mil quinhentos e sessenta e um metros
quadrados e setenta e quatro centésimos de metro quadrado) e 44 (quarenta e quatro) vagas
de estacionamento;

ITEM 3: 5° andar (parte) da Torre “A” (leste). 714.59 m2 (setecentos e quatorze metros
quadrados e cinquenta e nove centésimos de metro quadrado) e 21 (vinte e uma) vagas de
estacionamento;

. ITEM 4: 3° andar da Torre “B” (oeste). 1.563.55 m2 (mil quinhentos e sessenta e três metros
quadrados e cinquenta e cinco centésimos de metro quadrado) e 45 (quarenta e cinco) vagas
de estacionamento;

ITEM 5: 6° andar da Torre “B” (oeste), 1.558,03 m2 (mil quinhentos e cinquenta e oito
metros quadrados e três centésimos de metro quadrado) e 45 (quarenta e cinco) vagas de
estacionamento.
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