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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇAO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO ao CONTRATO N º 016/2016, referente à
prestação que entre si celebram 3 UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE, e a Empresa DEDETIZADORA FULMEGAN LTAD-ME.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da
Educação, com sede na Rua Miguel de Frias, nº 09, Icaraí, Niterói - RJ, doravante denominada
CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob O nº 28.523.215/0001-06, neste ato representada pelo seu
Magnífico Reitor SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO, nomeado por Decreto Presidencial de S/Nº de 17/11/2014
publicado no DOU. de 18/11/2014 e inscrito no CPF/MF sob o nº 598.549.607-49, e a empresa, e a empresa
DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.327.197/0001-30, com sede à Av.
Bento Maria da Costa nº 30, Jurujuba — Niterói — RJ — CEP: 24.370-190, neste ato representada pelo Sr.
SÉRGIO LUIZ ALFRADIQUE, portador da Cédula de Identidade n.º 03210313, expedida pela CRQ RJ e do
CPF/MF n.º 208.873027-34, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar O presente Termo
Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidasdoravante denominada CONTRATADA,
resolvem celebrar O presente Termo Aditivo nos termos do artigo 55, III c/c artigo 65, II da Lei nº 8.666/93,
nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 — Reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 16/2016, através do reajuste configurado na álea
extraordinária, passando O valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) para o valor de
R$ 7.433,68 (sete mil e quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), a partir de
julho de 2017.

1.2 - Supressão da Cláusula 9ª, visto que O objeto do Contrato não possui mao de obra residente na
Universidade Federal Fluminense.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOªO CONTRATO

2.1 - Para a execução dos serviços contratados fica ajustado o preço global de R$ 7.433,68 (Sete mil e
quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) e o valor mensal de R$ 619,48
(seiscentos e dezenove reais e quarenta e Oito centavos);

2.2 - O valor deste termo aditivo é de R$ 233,68 (duzentos reais e sessenta e oito centavos);
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATiFlCAçÁo

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas Contratuais.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na

Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.

CLÁUSULA QUINTA - Do FORO

O Foro privilegiado para dirimir 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 pelo artigo 109, | da 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
testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o
presente Termo em todas as suas Cláusulas.

Niteroi,.2:% debxynw de 2017

suo ' D MATOS MELLO &“,
UNIVERSID E DERAL FLUMINENSE ““ºk““
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CNPJ Nº 01 327 197 ocm 30 lllSC ESTADUAL 885 864 565
INEA LO Nº IN027044 CON ! ROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS

INEA LO Nº "4028344 . LlMPEZA DE FOSSA E TRANSPORTE DE RESÍDUO
INEA CRH Nº « |N029788 « LiMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA

AUTORIZAÇÃO ANVISA
N.º 9.07885-7

PROCURAÇÃO

DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA —— ME, inscrita no CNPJ nºOl. 327.197/0001-30,
estabelecida à Avenida Bento Maria da Costa, 30 — Jurujuba, Niterói—RJ, CEP. 243704 90, por
seu representante SERGIO LUlZ ALFRADIQUE, portador da identidade nº03210313, expedida
pelo CRQ/RJ — 3ª Região, e inscrito no CPF nº208. 873.027—34, neste ato, denominada
OUTORGANTE.

ARY NELSON MARTINS DE OLIVEIRA portador da identidade nº 81 .102.680—6, expedida pelo
DETRAN/RJ, inscrito no CPF nº414. 153.457—91, residente e domiciliado àAvenida Lúcio Tomé
Feteira, 1809 — Barro Vermelho, São Gonçalo/RJ, CEP: 24415—000, neste ato, denominado
OUTORGADO.

PODERES:
Pienos, para representar a DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA- ME, inclusive os das
cláusulas “AD JUDlClA” e “AD NEGOTiA", para o Foro em geral, junto a Repartições Públicas
Federais, Estaduais e Municipais, Secretaria da Receita Federal, Cartórios, Tabeliães e
Registro de imóveis, DETRANs, INSS, Justiça Eleitoral, Consórcios, SERASA, SPC, órgãos
particulares, Bolsas de Valores, Cias. Telefônicas, audiências, Juizo, Instância ou Tribuna!
receber citações, notificações e intimações, requerer, retirar, assinar e apresentar documentos,
alegar e prestar declarações e informações, mover ações" judiciais constituir advogado,
defender seus direitos e interesses resolver e assinar tudo que for referente a heranças
inventários e partilha de bens, receber benefícios, renovar/atualizar/regularizar/recadastrar
CNPJ, comprar/vender/negociar/transferir ações no mercado de ações, comprar, vender
transferir e alugar quaisquer bens móveis e imóveis, semoventes, inclusive veiculos, assinar,
receber e outorgar quaisquer escrituras de compra e venda e cessão inerentes, e documentos
de transferência, guias, administrar bens, assinar contratos, adjudicar, concordar, discordar,
desistir, transigir, contratar, assinar e ratificar quaisquer termos e compromissos, receber e dar
quitação, bem como representá- -Ia em quaisquer estabelecimentos bancários, inclusive Caixa
Econômica Federal e Banco do Brasil com a finalidade de abrir, movimentar e encerrar contas,
emitir, endossar descontar e assinar cheques, fazer depósitos, retiradas, transferências e
aplicações, solicitar extratos de contas e talões de cheques, reconhecer, verif car e ou
contestar saldos, solicitar/trocar/cadastrar senha e cartão magnético, solicitar senha para
acesso a contas via internet; podendo ainda, REPRESENTAR a OUTORGANTE em TODAS
AS FASES DE LICITAÇÓES PÚBLICAS, podendo negociar preços, assinar propostas,
declarações interpor ou desistir de recurso administrativo, e demais documentos relativos aos
certames, inclusive, podendo também assinar Contratos Administrativos com a Administração
Pública ou Privada; enfim praticar todos os atos legais necessários ao fiel cumprimento do
presente mandato

(“fªfª Cum.— A Dªiªn—,A

Rodrigo ÉPinto WernardoNiterói, 26 de setembro de 2017. Assistente em Administração
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DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA- ME i,: .Sergio Luiz Alfradique
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