
































1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº UJ/0040/2020

PROCESSO N° CO-AD/0314/2020

CONTRATANTE: AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – 
ABDI

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT 

VIGÊNCIA: 03/11/2020 a 03/11/2021

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados para execução de ações 
necessárias para a revisão e atualização do Regulamento Técnico da Biblioteca 
Nacional BIM (BNBIM) à luz da normalização em desenvolvimento na ABNT. 

CLÁUSULA SEGUNDA – RETIFICAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS 
PRODUTOS 

No Produto 1
Onde se lê: “2. Prazo: Total de 430 dias, a contar da assinatura do contrato, para 
execução das seguintes entregas:”

Leia-se: “2. Prazo: Até 180 dias, a contar da assinatura do contrato, para execução 
das seguintes entregas:”

No Produto 2
Onde se lê: “2. Prazo Total de 200 dias, a contar da assinatura do contrato, para 
execução da seguinte entrega:”

Leia-se: “2. Prazo: Até 200 dias, a contar da assinatura do contrato, para execução da 
seguinte entregas:”

CLÁUSULA TERCEIRA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DO PRODUTO 1

Onde se lê: “1. Valor devido pelas entregas executadas do Produto 1 correspondente 
a R$ 113.700,00 (cento e treze mil e setecentos reais).”

Leia-se: “1. Valor devido pelas entregas executadas do Produto 1 correspondente a 
R$ 114.700,00 (cento e catorze mil e setecentos reais)”.

Brasília – DF, 9 de dezembro de 2020.

Assinante
Rogério Dias de Araújo

Gerente
Contratos e Convênios

Esse documento foi assinado digitalmente pelo sistema de Gestão de Conteúdo Corporativo da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI) Verificação em: http://ecm.abdi.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: IF1Y-RWWI-WNXK-RHA5
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://ecm.abdi.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código de verificação: IF1Y-RWWI-WNXK-RHA5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/12/2020 é(são) :

Rogério Dias de Araújo - 09/12/2020 15:03:59
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