
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PRO-REITORIA DE GESTAO E GOVERNANCA — PR-G

ERRATA 01/2020
A0 TERMO DE CONTRATO 57L2019

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

sede a Avenida Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universita’ria, nesta capital, CEP

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

Reitor de Gestao e Governanga, Sr. 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 de

Contrato 57/2019, cujo objeto é a contratagéo de servigos de digitalizagao de documentos de

Assentamento Funcional Digital (AFD), no que tange o acervo fisico legado, para a Universidade

Federal do Rio de Janeiro, de modo a atender o escopo do projeto de Assentamento Funcional

Digital (AFD), celebrado com a empresa FOKUS INFORMATICA E MICROFILMAGEM EIRELI,

inscrita no CNPJ/MF sob o n9 05.399.623/0001-00, através do processo administrative

23079.027965/2018—79.

DA RETIFICAcAo

Apés constatado erro material, a presente retificagfio na "CLAUSULA SEGUNDA -

VIGENCIA" do Termo de Contrato n9 57/2019, passa a incluir—se no referido termo, conforme

descrito a seguir:

0nde se lé:

"2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1 O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 28 (vinte e oito) meses, conforme fixado

em Edital, com inicio na data de 04/12/2019 e encerramento em 03/04/2021, podendo ser

prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja

autorizacao formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitosz"



Leia-5e:

"2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA
2.1 O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 28 (vinte e oito) meses, conforme fixado

em Edital, com im’cio na data de 04/12/2019 e encerramento em 03/04/2022, podendo ser

prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja

autorizagfio formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitosz"

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2020.
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