
Fls.
Proc. 23069.051.875/2012—22

senvaoo PÚBLICO FEDERAL
MlNiSTERiO DA EDUCAÇÃO

unrvsnsimoe FEDERAL nur/imensa

TERMO ADITIVO

6ª “Termo Aditivo ao Contrato de locação de imóvel nº
959/2912 que entre si celebram a Utª—llVERSiD/XDE
FEDERAL FLUMINENSE e MARCiO RIBEBRO E LMLA
CHAVES SELVA, para ser utiilâado pelo Pólo Universitário de
Nova Friburgoj curso de Fonoaudiologia, situado na Av.
Conselheiro Julius Arp 184 — Olaria — Nova Friburgo — Rio de
Janeiro, com área útil de aproximadamente 360 mº, relativo a
prédio com dois pavimentos, com fulcro no artigo 24 inciso X
da Lei Federal 8666/93 e pela Lei 8245/91.

A UNIVERSÃDADE FEDERAL FLUMÍNENSE, autarquia Federal, vinculada ao Ministério de
Educação, com sede na Rua Miguel de Frias n.º 09, lcarai, Niteroi, Estado do Rio de Janeiro, doravante
denominada LDCATÁRlA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.523215/0001-06, neste ato representada paio
seu Magnífico Reitor, Professor ANTÚNíG CLAUDÍÚ LUCAS DA NÓBREGÁ, nomeado por Decreto
Presidencial publicado no DOU de 21/11/2018, portador da cédula de identidade nº 047412036, expedida
pelo lFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 808.987697-87—49 e MARCEO RiBElRO, pessoa fisica,
doravante denominado simpiesmente LOCADOR, representante comercial, portador da Carteira de
identidade n." 04.233.469—8, expedida pelo EFP! e inscrito no CPF/MF nº 457.á98.507»06, e sua esposa
Mihªi CHAVES SILVA, tisioterapeuta, portadora da Carteira de identidade nº, 2633833, expedida pelo
S&P/PA e inscrita no CPF/MF nº 490.809322—94, domiciliados à Av. Alberto Brauna, 88/301 »— Centro —— Nova

Friburgo —— RJ —— CEP: 28613—000, conforme poderes expressos constantes do Processo o_º
230%.051875/2012-22, com base no Artigo 57, inciso il da Lei Federal nº 8566/93, e suas alterações
posteriores, têm entre si, justas e avençadas Termo Aditivo nas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSBLA PRIMEIRA . oo OBJETO

i. Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, passando para 18 de

abril de 2020, conforme justificativa da fiscalização.

2. Reajuste do valor mensal da locação do imóvel, conforme cálculo apurado pelo Departamento

de Contabilidade e Finanças da Pró-reitoria de Planejamento da UFF, a incidir a partir de abril de2019. (m
O valor do contrato para o período de 12 meses passará a R$ 67.438,92 (sessenta e sete mil,

quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), com vaior mensal de R$ 5.5t9,91 (cinco mil,
seiscentos e dezenove reais e noventa e um centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DC) VALOR DO CONTRATE)

i “l

CLÁUSULA TERCEERA - DA RÁTIFICAQÃO Bk “Permanecem ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.
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CLÁUSULA QUARTA — DA PUBLECAÇÃO

A eficáeia deste Termo tica condicionada à pubiicaçâo resumida do insírumento peia Administração:
na Imprensa Oficiai, ateªo quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vime dias daquela data.

CLAusULA QUINTA— oo FORO

O Foro priviiegiado para dirimir eventuais questões oriundas do presente Termo, e não resoivio'as
administrativamente, é o da Seção Judiciária de Niterói, da Jusiiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, na
forma prevista pelo artigo 109, i de. Constituição Federal.

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para
um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas
àestemunhas, para que produzam seus efeitos iegais, compromeíendo-se as partes coniraíanies a cumprir
o presente Termo em todas as suas cláusulas.

Niterói, lê? de Mª (562019.

ANT LAUD LUCAS DA NÓBREGA

UNIVERWÉÍÉBÉWELUMINENSE
Vice-Reitor na o,

Portaria nº 62.493 de 37,13
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