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iº TERMO ADHEVG DG CONTRA'É'G Nº 29/2019/1510

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
ZOIZGÉQIAD QUE ENTRE SI FAZEM A
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE E A

EMPRESA A. FRUGONI LOCAÇÃO DE MAO DE
OBRA LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, com sede
na Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 28.523.215/0001—06, neste ato representada pelo seu Magnífico Reitor, Professor ANTONIO
CLAUDIO LUCAS DA NÓBREGA, nomeado por Decreto Presidencial publicado no DOU de 21/11/2018, portador da
cédula de identidade nº 047412036, expedida pelo iPP/RJ, e inscrito no CIC/NIF sob o nº 808.987.697-87, e a Empresa
A. FRUGONI LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 10.189.253/0001—O9, com sede à Rua
Arthur Marinho, nº 223, Bairro: Cidade de Desus, Rio de Janeiro-RJ. CEP: 22775-590, neste ato representada pelo seu
Sócio gerente Administrativo, SR. (ª) ANDERSON SOARES BENTO, portador da Cédula de Identidade n.º 12651537—8,
expedida peia SSP e do CPF/MF n .9091. 664 65?- 2,9 doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este
Contrato em conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.º 23069. 000086/2019— 08, refere de ao
Pregão nº 5/2019/AD, com fundamento na Lei 10.520/2002, Decreto nº 3555/2000, do Decreto nº 9.507, de 21 de
setembro de 2018, Decreto 5.450, Decreto 3.931/01, subsidiada pela Lei n.º 8.666/93 e da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 alterações, passando o Termo de Referência e a proposta da CONTRATADA,
independentemente de sua transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste Instrumento, que será regido
peias cIáusuIas e condições seguintes:

3. CLÁUSULA PRIMEERA — OBIETO DO CONTRATO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de 9,79% do vaior contratado, correspondente à área de
3.372 mª.
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2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1 A vigência contratuai permanecerá irzaiterada.
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3 2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, ta aba!h 'iistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes

taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerão dos

quantitativos de serviços efetivamente prestados.

5. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTÍÁ DE EXECUÇÃO

5.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de
Referência, anexo do Edital.

4. CLÁUSULA QUARTA — DA RATIFSCAÇÃD

4.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas Contratuais.

5. CLÁUSULA QUENTA -— DA PUELECAÇÃO

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

Oficial, ate' o quinto dia útii do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

6.1. 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.

6.2. 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.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo de Contrato foi !avrado em 3 (Três) vias de igual

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Niterói (Rj), ª de QEÇZmbYO de 2019.
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