
Fte
Prec. aeee-,em 4321331 3-12

Hau-.e.

eeewçe Púeuee FEDERAL
mmeTE'Rie nA EDUCAÇÃÚ

UNIVERSIDADE FEDERAL FLumneneE
PRÓ-REJTDRIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO, ADITIVO

2“ TERMO ADITIVO ao CONTRATO "N “ ZEIZCHS, que entre si

celebram & UNWERSIDADE FEDERAL FLUMINENEE. e &

TELEFÓNICA BRASIL em.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE" Autarquia Federal, Vinculada. ae

Ministerie de Edueeçãm com sede na Rua Miguel de Friae nº 09, teatral, Niterói - RJ," der-avante

denominada CONTRATANTE, Enea-rita no Bikilª-“JMF sob a nª 28.523i215i0i301-i36, neete ete

representaria pelo seu Magnifica Reiter, Prefeeeer SIDNEY LULZ DE MATOS MELLO,.

nomeado por Decrete Presidencial. de l?.iNeviHitr-t. publicado no DDM, de iSiNevJZDM,
inscrita no CPFiMF sob e nª 598.5ªi96DT-49 e RG eeb e nª ÚãiBBBDÚLB — DETRAN. e e

empreea TELEFÓNEBA BRASIL Silla., inscrita ne CNPJIMF nº Ú2555Eti'l ãi'i'ÚDÚt-EZ, sediada na

Aii. Engenheira Luta Carles Berrinh 13%“: — Cidade Menções »- Sãe Paulo & CEP: DASH-936,

representada neete ato por FLAVIO CINTRA GUEHALRÃES.. perteder de cédula de identidade

nª i'iEBBYB, expedida pela SSPIDFE e inecrite ne CIP-FMF sub :: nº àªâããZãhEã. e per

TÃNIA EGBA it::iªiliitFit)-«Sª portam-ere de cédula de identidade nº 3455052, expedida pelo

GEPE-GD, e ina-critº ne CPFIMF sei:: e nª 85?.tEB.351—53, dereuent—e cieneminede

GDNTMTADA, reeelvern celebrar o presente Terme Aditivº, mediante as cláusulas e

eendiçõee e seguir eeieeeieeirtas, inetrurnente este regidº nee termee inciso tl, de artigº 57,

da Lei- Federal nª E'iôõiªítiºãf—ª com ee alterações determinadas pela Lei nº &&Bãieâ, e alteraçõespesten'ures. ?4
e-LÁueu-LA PRIMEIRA - _DD numero

Cenetitui ºbjeto de presente Termo editiue a prorrogação de preze de vigência
eentratuel por mais 1.2 lacaz—ei meses, peeeende para me de setembro de Hill:-'.. cºnfºrmeEustifieetive. de fiscalizaçãº.. É
causem ee—eunue - DA emanação

A tre-ce de apereihee de que treta :: Edital no item 4 de Termo de Referencia ee 'I'
realizada pela Centretarja ne inicio de terceira trimestre de 2016, antes do fine! de contr-atm
cºnforme acordado em» reuniãe. ÉWZÉÉN fªfª—Juª ªaªna r & «ªi-“'ª ei.:=“. . .. . __ ,ª A, * vai,!

ªº Tªni-_ . Betimªêgºmís “...m ::

R., já? “3; ªnº—.» e & a 4453,ªeee; milf-iae?"
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CLÁUSULA TERCEiRA « DA RATiFiCAQÃD

Permanecem ratificadas as damais Cláusulas Contratuais..

ÇLÁUEULA QUARTN— DA PUBLICAQÃD

à eficácia fiesta Termo fica condicionada a puhiicaçau resumida da instrumenta paia
Administração, na Imprensa Dficiai, até a quinta dia útil do mês seguinte ao de sua aaainatura,
para ºcorrer no praza de vinte dias daquela Ciata.

CLÁUSULA GUJNTA - no FORD

Ú Fam priviiegiado para dirimir evantuaia wear—ões: oriundas do presente Termo, & nãº
rasulviriaa adminiatrativamente, & a da Sançãº Judiciária de Niterói., ria Justiça Fadarai da
Exata-du do Riº da Janaina, na forma prevista paia artigo 109. “| da Constituição Faderai..

E, pur eataram juatos & contratados, preparam este inatrumanln, em (34 (quatrº) vias de
iguai tear. para um só efeito? que depois de “lidar & achada- mnfarma vai asainado mias partes.
cºntratantes & duas teatemunhaa, para que produzam seus efeitº—:=. legais, cºmprometendº-
se as parte:-3 contratantaa a cumprir a presente Terme- em tarjas. as aaa-5 clausulas.

Nitarc'ri, na da Satamhra de migra-«""“f”
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