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ssevsçn PÚBLICD Freemªn
metam ns EDUCAÇAG

emssmsns FEDERAL FLUWNSE

1“ TERMO ADITIVD as Cºntrato nª
seems que entre si fazem &Wii.—meses FEDERAL
FLUMINENSE e & mm BRITPER
nonsenseôss LTDA.

A UMMADE FEDEML FLUMNENSE, autarquia Federal, vinculada ae
Ministério de Educaçãº, sem sede na Rua Miguel de Frias nª 9, Icaraí, Niterói, Estude de Rie de
Isneim, inselits ne MJM sob e nº 2352311538091—86, dºravante dennminada
W neste ato representada pele Magníficª Heim Professor de 3“ grau,. Sr. SIDNEY
LUIZ DE mms MELLO,. nomeada per Decreto Presidescisl de I'MHZÚH, 'pªllbiiúªdo no
DOU, nª 213, de iSfliIEÚH, inseriu;— nn CPFMF sob a nº SBEJBREBT-ltã, e. a empresa
BRITPER CDNETRUÇÓES LTDA, inserita nn (”INF.—TMF soh o: nª MMHIMI-Sd,
sediada, na Rua Carles de leet, nª 49, Tijuca, Rio de Isneire. reprmntada neste em pele Sr.
MRO DE eme PERDIGÃG, portador da cédula de. identidade nª useless—s,.
expedida pelo [FPM, e inserim ne “SPFW sei:: e nª 5731323633, eenferme poderes expressos
constantes de Preeesse nª HMEMIÁMIMH—Jd, doravante denensnsds WWTADA, sem
base no artigo 65, ineisn i, slides “nª” & artige 57, Inciso EI1 de ª 1ª, de Lei Feder-nl nª. 86456
de 1993 e seu elite!-leões poster-iara sem unº-e si, june e 31va Tame Aditiva nas Cláusulas
e eendições natªlinªs:

causem PRIMEIRA - De emm

&) Cassius objeto de presente Tens—e Aditiva & readequação de planilha inicial de
execução da obra, visandº melhor entender às necessidades técnicas do eh—jeie
esses-atada eenfesme justificativas. de Because-sãs e deixassem na planilha- mexer

b) Ceristimi ebjete de presente Terme Adiiíve & pmegaeâe de msn de úgêneia de
sentem por mais 132 [dais] meses, termini-mile 1.3 de ubi-ii de 1015, e da
prerregnçãe de preze de execução das. ses-viene pesmais 02 (dois) mªis, termirtande
em 135 de nbril de IMS, eenferme sºlicitação da Escalação

l'" Terme Aditivo ao Emma :) “02313314 —BRÍTPER ÇÚNSTRUÇÓES LÉA.-
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ativam SEGUNDA -na RATLFI .a ao

Pai-W ratificadas as demais Cláusulas Cunimniais.

CLÁUSUIA maes-ma _ na PUBLICA.

A ªcácia, deste Turma Eca condiciºnada à publicaçãº resumida dº instrumentº pela
Administração, na Imprensa Oficiai, até a quinto dia útil de mês seguinte aº de sua assinam
para warner no [iram de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA QUARTA - no FORD

() Fam privíiegisdn para dirimir aventais questões oriundas do pm:-cars Tri-mu, # são
ressividas adminirtrstivamanm, & a da Sagan Judiciária de Niterói, da Justiça Federal da Estuda da
Ria de la.-meim na fºrma prevista pain artigo 1139, 1 da Constitúiçãº Federal.

E, par '-—:º-. jilstos & mamadas, preparam este instrumento,. em M (qimtm) vias de
igual teor, para um só efeitº, que» depois da lido : achada mai-'uma vai assinada pelas partes
mmm : duas Malharias, para qua proibiram seus efeitos legais, manta-nda as par-ras
c..... -,-. » '.: ammpdxchTmmnem mdasassuss cláusuias.

Mirai-óh «23 seÉL/iªiâªifª ria anis.

Tmunhi sa Emp.—m. mw Qdº aim
Nºmªª ii “ ªº? “45653“ Numª: (limar-ich Wiii—Jªca“ ciªs “tiª
CPF: %WW '3 “É? CPF: Dªiª. ..ºiira.©c3i viª:?

iª Terms: asim no Contratº 1: “ mmm « BRITPER. cui—ismuçõss LTDA;




