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SERV ICQ PÚBLICO FEDERAL
MIN !STERQO DA E!) UCAÇÃÚ

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMÍNENSE

3“ TERMO ADITIVO ao Contrato n'ª GDS,/ZMUSJA
que entre si fazem & UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMiNENSE &: a empresa ENAR ENGENHARÍÁ E
ARQUITETURA LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLLZWINENSE, autarquia Federaí. vincuãada ao
Ministério da Educação, com sede na Rua fxíiguei ãe Frias nº 9. ícarai, Niteroi. Estacio do Rio de.
janeiro. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28,523,ZIS./OOOE-Oo_ doravame denominada
gªivªiwfájklg, neste ato representada pelo Magnífãco Reitor, Professof da 3º grau, ROBERTG
DE SOUZA SALLES, nomeado por Decreto Presidencial de 05/113'2010, poblicado no DOU, nº
213, de 08/1. 112010, inscrito no CEC./'MF sob o n'ª 434 30023764, e, & empresa, ENAR
ÉNGENHARLA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJÇ/MF sob o nª" “3503430643!"—
Úã, sediada na Rua Ataulpho Coutinho 101, Bloco 01, Apartamento 461» Barra 53 Tijuca, Rio ãe.
Janeiro, rêbresentada neste ato peío Sr. FÁBIÚ MORE-IRA RABELO, portador da (Téduía de
identidade nº 1994104196, expedida pelo CREA, e inscrito no CPF/M? sob o nº 884.696,277—36q
conforme poderes exprossos constantes do Processo nº 23069.051.948!2819—14, ooravame
denominada ("UPJTRÁ YEDA, com base no & lºg inciso Y!, artigo 57 (13 Lei Ferdãtªàª nª“. 3656- (ff:
1.993 e suas alterações posteriores, tem entre si justo &: avençado F enm Aditivo nas Chamadas "€
condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo & prorrogação do prazo de vigência do
contrato por mais 03 (três) meses, terminando em 05 de setembro de 2.612, e do prazo de
execução dos serviços por mais 03 (três) meses., terminando em 30 de juiho de 2632” conformo
SOHÇÍÍãÇãº da fiscalização,
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CLÁUSULA TERCEIRA .- DA _?Uismcagzãô

A eficácia deste Termo fica condicionada & pubãicação resumida de instrumento— pe'a
Administração., na Imprensa Oficial, até: O quinto dia afã! de mês seguinte as de sua assinam“
para owner no prazo de vime óias daquela data..
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CLÁUSULA QUARTA _ na FORO

O Foro privilegiado para dirimir eventuais questões oriundas da pre-se
ªsmª./“idas administratívamente, & o da. Seçãº judiciária de Niterói
Rio de Janeiro. na fºrma prev-ista peãº anêgo 399, Ida

me Trama e nas
, da Justiça Federal da; Elºgiado ”dC-

Constituição Federai.

E, per estarem justos e centrazaáas, preparam este instrumanta em 84 (quatrº; vãas (ic
igual teor, para um só efeiw, que depºis de lida & achada atmferme vai aasinad'e peãas parae—
contratantes & duas testemunhas., para que produzam seus efeitos legais
cuntratames & cumprir 0 presente Termo em maias as suas cãáusuias
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