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SERVlÇO PÚBLlCO FEDERAL
UNIVERSlDADE FEDERAL FLUMINENSE

TERA/ªlt) ADlTlVO

fiº TEF—EMG ADiTit/Ci ao CÚMTRATO N º 012/2014,
referente a prestação de serviços continuados, que entre si
celebram a UNWERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, e a
Empresa QUiCKNET TELECOM LTDA - EPP.

A UNEVERS'EDADE FEDERAL FLUMWENÉE, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da
Educação, com sede na Rua Miguel de Frias nº 09, lcarai, Niteroi - RJ, doravante denominada
CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.523.215!0001-06, neste ato representada pelo seu
Magnífico Reitor, Professor SiDNEY LUiZ DE MATCS MELLO, nomeado por Decreto Presidencial
S/Nº DE 17/11/2014, publicado no DOU. de 18/11/2014 e inscrito no CPF/MF sob o nº 598.549,60?—
49, e a empresa QUICKNET TELECOM LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 02.357333/0001—19,
sediada na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, 926 — Vila lVlury —- Volta Redonda —RJ
Cep: 27281-800, representada neste ato por ADRIANA DE ALMElDA RAGGl, portador da cédula de
identidade nº 200773661, expedida pelo DIC/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 101.211,217—98,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo nos termos do
artigo 57, inciso li da Lei nº 8566/93, tendo entre si, justo e avençado Termo Aditivo, nas Cláusulas
&— condições seguintes:

CLÁUSULA PRiMElRA - DO OBJETO_

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência contratual por
mais 12 (doze) meses, até 27 de março de 2019, conforme justificativa da fiscalização.

CLÁUSULA SEGÚNDA « DG VALCR DO CC&TRATC

O valor global do contrato para o proximo periodo será de R$ 124.944,00 (Cento e vinte e
quatro mil, novecentos e quarenta e quatro Reais).

CLÁUSULA TERCEIRA —— DA RATlFlCAºÃG

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas Contratuais. %

CLÁUSULA ou,/ºlaria. _ gªr—ftiatiggrgatg

A eficácia deste Termo fica condicionada a publicação resun'iida do instrumento pela
Administração, na imprensa Oficial, ate o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daqueia data.
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CLÁUSULA QUSNTA _ oo Fºgg

O Foro priviiegiado para dirimzr eventuais questões oriundas do presente Termo, e não
resolvidas administrativamente, é o da Seção Judiciária de Niterói, da Justiça Federal do Estado do
Rio de Janeiro, na forma prevista peto artigo 109, 1 da Constituição Federal.

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

Nite—rotª?“ de Maxi-.º de 2018.
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