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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças 
Superintendência Geral de Finanças

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
 
DEVEDOR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, autarquia federal inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.663.683/0001-16 com
sede à Av. Pedro Calmon, nº 550 - Ilha do Fundão – Cidade Universitária – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 21941-901.
CREDOR: FELIPE & VISSOTO SERVIÇOS PREDIAIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.832.191/0001-05 com sede à Rua
Morro do Ouro nº 49, apto. 104 - Ribeira -  Ilha do Governador, Rio de Janeiro/RJ CEP: 21930-126.
VALOR: R$ 50.980,47 (cinquenta mil, novecentos e oitenta Reais e quarenta e sete centavos)
ORIGEM: 4º reajuste contratual, ajuste dos valores pagos nos 2º e 3º reajustes e juros sobre o atraso no concessão do reajuste ao Termo de
Contrato nº 68/2012, com variação de índices de agosto de 2015 a agosto de 2016. Objeto do contrato: Elaboração/execução de Projetos
Executivos e de obra referente à reforma de edificação destinada à expansão acadêmica no campus da Praia Vermelha.
JUSTIFICATIVA: Conforme informações exaradas no processo 23079.053017/2016-27 pela Seção de Reajustamento e Revisão e pela
Coordenação Geral de Contratos da PR6, o pleito da empresa não foi analisado de forma tempestiva, em especial pela divergência de opinião no
que se refere aos cálculos de reajuste de obras, na qual a extinta Divisão de Repactuações/PR6 e a Divisão de Apropriação, Controle e
Engenharia de Custos/ETU não entravam em consenso em relação aos valores a serem apostilados, além da alta rotatividade de servidores, o
que prejudicou o andamento dos processos. Tais fatores resultaram no atraso da formalização dessa demanda, que coincidiu com o término do
contrato em questão. Na impossibilidade de um termo de apostilamento para o reajuste do contrato, ora findado em 02 de março de 2017, em
caráter excepcional, a formalização desse passivo se dará por meio do presente Termo de Reconhecimento de Dívida, sem prejuízo da apuração
de responsabilidade sobre os termos da legislação vigente.
CONDIÇÕES PARA QUITAÇÃO: Considerando a publicação da Portaria Nº 2.568 de 09/04/2021 publicada no BUFRJ Nº 15 de
15/04/2021, que trata dos pagamentos de passivos de repactuações dos contratos referente aos exercícios de 2013 a 2020, o referido valor por se
tratar de passivo de reajustamento, será incluído na ordem cronológica de pagamentos mediante a assinatura do presente Termo e o efetivo
pagamento estará sujeito à disponibilidade orçamentária e aos limites orçamentários aprovados pelo Conselho Universitário.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Raupp de Vargas, Pró-Reitor(a) de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, em
02/06/2021, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufrj.br/auten�ca, informando o código verificador 1013225 e o código
CRC 885B9B5A.

Referência: Processo nº 23079.053017/2016-27 SEI nº 1013225

Avenida Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria - Bairro Cidade Universitária

Rio de Janeiro, RJ - CEP 21941-901 - Telefone:   - http://www.ufrj.br

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufrj.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

