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Ministéno da Educªção, com sede na. Rua. ngue1_ ide Pues, nº 09; ieaxaí

*publieàde ne DOUãn nº 213, de OS,/1112010 inSCritº no MICA“? sºbe:

' CONTRA T enferma poderes expressos constantes do Froeesse 2306-

_ seguintes:

?lsi;

Prec. nº. 2306992903 SDSS—235253

SERVIÇO PÚBLICG ?EDERAL
1 — MÍNISTÉRIQ DA EDUCAÇÃO

* UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

iº TERMO ADITIVG ao Contratº nº
33/2913 que * entre _si . faxem &

_ UNIVERSIDADE FEBERAL
FLUMINENSE e a empresa SALES E *
MARTINS ASSGCIARQª
MANUTENÇAG * REFORMAS E

_ TNSTALAÇÓES LTnA.

A LNWERSIDÁDE FEDERAL FLUMÍVENSE autarquza

de Eaneíro, dora te denonúnada C* —_ 3 _
28 523 215/8901—0, neste “ato represenwde pelo seu M
RGBERTG DE UçZA SALLES, nomeadº pºr— Dec), (» Presxáencza434

empresa SALES E MARTINS ASSOCIABGS MANU!“ NWSTALAÇÓES BTBA, m “_:_
313240 Viilage— Íaeuecanga— Angra dos Reis/R3 representada * p *—
vmcws 333: ALMEIDA MARTINS portador da Cédula de idenhdade __

expedida peicA IFPge mserito no CICMF sob) o nº. 895334527“ flora “te—
com bªta 330 kms II ão ªlº de artigo 57 da Le! Federal 1338666 334 1993 e sua; _
pºsteriores, têm dmc si, justas *e avançadas Temº Amtwo 138.5 Cíáusulas _

LLALSLLATMMEIMA n__-_* _

Constimi objetº de presente Tenho Aditivo & prorrogaçãº de prazº age 3, * *
centramâ por mais 95 (cinco) meses, minandº em 64 de. setembro Tie 2934 __

soi—icitação dafascah—zaçãe * *
cmmsmm A ,

Pennaecem mamªdasasa—emaisMAMMAÇM—Aawis. ** *

º Termo Aâêúvo ao Cânimto nª 33/2033 SALES E MARTINS ASSOCIADGS MANUTENÇ AQ Mwm A3 _ _INSTALAÇÓES TDA _ _ _ __ _ :— f



)
l

1

Íª _ 1 Fis.
|

1“ Proc, nº. escaranmºrs/zass-za _

CLAUSULATERCEIRA AP, __ __ .. ** *

* Admmstração na prensa ;Oficiai; até o quinto dia útil do mês seguram aca de sua assrramra
A eâcáçia Este Termo fica condicionada à publicação remida do instrumento pelagaara ºcorrer no _ ;; de vinte dias daqueka dara

CLÁUSULA QUA'LRTA _— gºgº—gg

resolvidas admins nvamente, (% o da Seção Judxcrana de Niterói; da Justiça Federal do Estado * _
0: rom praââegzado para dirimir eventuais questões armadas de presente Temo, e nãoao Rio de Janeiro, fºrma preºVista pelo artigo 199 I da Consututção Federal.

E pºr estarem justas e camaradas, preparam este imumcnto em 04 (qua—tro: vias de
igual teor, para um só efeito, que depois de lido e acabado cºnforme vai aasmacio Eneias partes
Cºntratantes : duas testemunhas, para que pmduzam seus efeitos legais, comprometendº—se
as partes éontràtantês & cumprir o presente Terme em todas as suas cláusutas

* Testemuahaáaªmpma: ;

Assmªmrª _ _ _ _ _ _ _ __
“_j ome' Wii-IML dºs, ªaª—PCM 959493135 * *

cpa m aai. à5í % '

aº Temo Aditívc ao (10th nº 33/2013 -—- SALES E MARTENS assoczmos MANUTENÇÃG aromas “_ _f — * *
INSTALAÇÓES LTDA


