
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA – PR-6 

 

 

APOSTILA Nº 01/2021 

ao Termo de Contrato nº 58/2019, RDC nº. 11/2019, 

cujo objeto é a elaboração de projeto executivo e 

execução de obra de engenharia para reforma do 

alojamento estudantil — bloco masculino, situado no 

Largo Wanda de Oliveira, 400 — Ilha do Fundão — 

Rio de Janeiro, que entre si celebram a 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO e a empresa ARTENG CONSTRUÇÕES 

E INSTALAÇÕES LTDA. 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, autarquia federal inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº. 33.663.683/0001-16 e com sede à Av. Pedro Calmon, nº. 550 -  Cidade 

Universitária – CEP: 21.941-901, nesta cidade, neste ato representada pelo Pró-Reitor de 

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

outorgada pela Portaria nº. 4.925 de 12 de junho de 2017, adiante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, formaliza o presente Termo de Apostilamento nº. 01/2021 ao Termo de 

Contrato nº. 58/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente termo de apostilamento passa a fazer parte integrante e inseparável do 

processo nº 23079.045144/2016-52, e tem por objeto reajustar o valor contratual, com base 

no Decreto nº 1.054/1994, na Lei 10.192/2001 e na possibilidade elencada na cláusula terceira 

do Termo de Contrato em referência, estando o procedimento de acordo com o artigo 65, § 

8º, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES 

2.1.  O valor do contrato em decorrência do reajuste de preços será acrescido em 

aproximadamente 5,32% , com o impacto de R$ 242.794,49 (duzentos e quarenta e dois 

mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos) passando o novo 



 

 

 

valor contratual a corresponder à importância global de RS 10.878.858,30 (dez milhões, 

oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) com 

efeito financeiro após o período de 12 (doze) meses da data da entrega da proposta, a 

saber, a partir de 26 de setembro de 2020. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1.   As despesas decorrentes do presente apostilamento correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 

Gestão/Unidade: 151565 

Fonte: 0100 

Programa de Trabalho: 169843 

Elemento de Despesa: 339039 

      PI: V0000G43OCN 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1 O presente Termo de Apostilamento entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

5.1 Em decorrência do reajuste, a contratada deverá atualizar a garantia anteriormente 

prestada, complementando seu valor. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO 

6.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato. 

  

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021. 

 

 

André Esteves da Silva 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

CONTRATANTE 



 

 

 

ANEXO 

 

Histórico 1º Reajuste Contratual nº 58/2019 Valor Bruto 

  

Valor Global Contratado 

R$ 

10.636.063,80 

Total de medições até 08 de outubro de 2020 

-R$ 

6.075.552,85 

Valor Remanescente (V) R$ 4.560.510,95 

Índice relativo a data de reajuste – setembro de 2020 (I) 814,701 

Índice relativo ao mês da proposta – setembro de 2019 (Io) 773,52 

Variação percentual  5,323844% 

Valor do reajuste procurado (R1) R$ 242.794,49 
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