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

                                                                   Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020. 
 
 Ofício nº 23079. 138/2020 /PR3-UFRJ  
 De: Pró-Reitoria de Planejamento/PR3  
 Para: Gabinete da Deputada Talíria Petrone, 
Assunto: Emenda Parlamentar destinada à cobertura da quadra de esportes do     
CAP/UFRJ. 
 
            
            Excelentíssima Deputada Talíria Petrone, 
 

Como é de seu conhecimento, graças aos seus esforços foi incluído na Dotação 

Orçamentária da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ o valor de R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais) relativos à Emenda Parlamentar nº 40700021, cujo 

objetivo é a construção de uma cobertura na quadra de esportes do Colégio de 

Aplicação/CAp da UFRJ.  

De modo a atender ao objeto, foi realizado um certame licitatório na 

modalidade pregão na forma eletrônica do tipo menor preço no qual resultou a 

celebração do Contrato nº 20/2020. 

No entanto, após análises técnicas foram identificadas intervenções adicionais 

na obra que levaram a contratada a desistir da mesma e o contrato precisará ser 

rescindido e o empenho respectivo cancelado.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças 

Considerando a proximidade do final do exercício, e a completa 

impossibilidade de se realizar uma nova licitação em tempo hábil, para que o recurso 

não seja perdido, como esclarecido e acordado em contato telefônico nesta data,  

faremos uso dos mesmos em outros investimentos da UFRJ aptos para empenho 

neste ano,  com o compromisso institucional da UFRJ de que  tão logo o novo 

certame licitatório seja finalizado, no próximo exercício, faremos a indicação 

orçamentária do mesmo valor da emenda deste ano com base no Orçamento Geral 

da UFRJ de 2021. 

Essa medida visa garantir que o recurso da emenda em questão não seja 

perdido. E, mais do que isso, registra nosso compromisso para que o objetivo da 

emenda seja plenamente atendido. 

Agradecemos novamente seu apoio e confiança, e seguimos à disposição para 

eventuais esclarecimentos e para todo acompanhamento deste processo. 

Atenciosamente,  

 

Prof. Eduardo Raupp de Vargas 

Pró-Reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças/PR3 
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