
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA – PR-6 

 

 

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

Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria, Cidade Universitária, nesta capital, CEP 21941-901, inscrita no CNPJ sob o 

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 4.925, de 12 de junho de 2017, do Magnífico 

Reitor, doravante denominada Contratante, formaliza o presente instrumento de retificação da Apostila nº 

01/2021, ao Contrato nº 58/2019,  cujo objeto é a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo 

e executivo de obra de engenharia para reforma do alojamento estudantil — bloco masculino, situado no Largo 

Wanda de Oliveira, 400 — Ilha do Fundão — Rio de Janeiro,  celebrado com a empresa  ARTENG CONSTRUÇÕES 

E INSTALAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.064.269/0001-74, através do processo administrativo 

23079.045144/2016-52. 

 

DA RETIFICAÇÃO 

Após constatado erro material, a presente retificação passa a incluir-se no referido termo, a qual retifica o 

texto da cláusula segunda – dos valores, conforme descrito a seguir: 

 

Onde se lê:  

“ … 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)...” 

 

Leia-se: 

“ ... O valor do contrato em decorrência do reajuste de preços será acrescido em aproximadamente 5,32% 

do valor original contratual, 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 11.006.777,92 (onze milhões, seis mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e 

dois centavos)...” 

 

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2021. 

 

 

ANDRÉ ESTEVES DA SILVA 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Contratante 

 

ERRATA 01/2021 
À APOSTILA Nº  01/2021 DO CONTRATO 58/2019 
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