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TERNO ADITIVO

1“ Terme Aguirre ae Contrate Nº
MGMMMFRDAD que entre si fazem &
UNWEREEBnDE FEDERAL FLUMi—NENEE e a
empresa NOVA Riº SERVIÇOS GERAIS LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENEE autarquia Federeii vinculada ai::
Ministério de Educação. cºm Sede na Rue Miguei de Friee n.“ UEL Icaraí, Niterói,
Estado de Rio de Janeirº; deravante dennminada C:gilºti'TiLÉ'iàTrªii'ri'TEª inscrita no-
CNPJIMF sei: o nª 23.523,215IDÚDT—065 neet-e ato representada pelo eeu Magnifica
Reiter. P Wiese-or SIDNEY LUIZ DE MATDE MELLO, nomeado por Decretº Presidencial Smª de
margem,, pubiicade no DOU de 13; 1 MEDE, inscrito no CPF;"? sob a nº 598.549.ED?—49, e a
empreee NDVA “RIU 'BERWÇÚS GERAIE LTDA inscrita na CNPJJMF nº
29.211545IDDD1-43, earn eede à Rua Lícia Barda-se, nª 436 —— Sãº Francisco Xavier
—— Rio de Janeiro — Ft.] —- Cep: 20.550-915,, neete ete repreeentede pelo Sr Joe—é
Geralda Mein Barbosa, portador da Cédula de identidade nº [1511553382 expedida pela
IFPIRJ e de CPFrMF nª 6315535293“, derauante denºminada CONTRATADA.
cºnforme pede-res expreeeea constantes do Prneeeen Administrative Doeumentai de nº
zanaeas-teesrzuee-ea resolvem celebrar e presente Terme Aditiva. mediante as
cláusulas e cena-tienes & seguir eetebeieeidae, eum haee no incisº ª! da art. 5"! e 51
Lei Federal 3566, de 1993. tem entre si, juete e avençenn Termo Aditivo nas
Cieusulas e cendiçees ee-guintes:

eráueum Palmer—RA: no eee—ere

Cºnstitui objetº de preeente Terme Aditiva & prorrogação de prazo eontratuai.
estabelecida na mensura Sexta de Cen—trate de Presta-çâº de Serviçee nº MEIZÚM, em
eeu item 5.1, em maia 12 (de-ze] meses, peeeande & vigência de Cºntrate para
133132916, cn—nterme justificativa de fiscaiizaçãe.

CLÃULA eeeunnn: DA. Reenerun: _.Ãe

Per ferçe da data de repectuaçâe e preeente term-e aditivo, mesmº estando firmado
em mumentn pºsteri-Dr, preservará DS direitos da Contratada, vigorandn eeu efeitº
financeira de forma retrnative, conferme iNi'MARE nº 92121303 MPOG, alterada pete EN
03109.

CLÁUSULA TERCEERA: Dã GARANTIA

Garantia da Cºntratada ae pleito ee repaetuaçõee tutu-fee & partir de reter gerado
que fixar os neve—'e âeiàrios de categºria que der causa & repacwaçãn.

CLÁUSULA QUARTA - De PUEUCAÇÃÚ

A eficácia deste Terme fica cºndicionada à publicaçãº resumida de instrumentº
freia Adminietraçãe, na imprensa Oficial, até» e quinta dia útil" de mês. seguinte ae ªe
sua aeeinelura para ueerrer ne ' Em de vinte dia;.daqueia data.ª.. =**"

1” Term-e Aditivo aº Contrate [14632914 —- NENA Rio
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CLÁUSULA QUINTA _. no FID-RD

Ú Fefe primieg'rsde para ditimir eventuais questões oriundas do presente Terme. &
não reseãvtdas edmintstrstivamente, & e ás Seção Judiciária de Niterói., de Justiça
Federal de Estado de Rie de Janeiro. na farma prevista pela ertige me. & daConstituição Federal..

E, por estarem justas e cunttstasos, preparem este ÍHSÍÍUWEHÍÚ, em 03 (três) vias
de igual teºr, para um só efeito, que depuis de tida e achado confºrme vai assinado
pelas partes contratantes & duas testemunhas para que prºduzam seus efeitos
iegais, comprometendoªse as partes cºntratantes a cumprir e presente Termo emtodas as suas cláusulas

Nite-rúir'RJ. em V:: deãº—ªwwde 2015.
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1ª Terme Aditivo as Contrato 0463014 — NOVA RID


