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CLÁUSULA PRIMEIRA DOOBJETO
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eraçâo do'dronógrama de retirada das árvores
contrato em referência, bem como a inclusão

CLÁUSULASEGUNDA-DAALTEjtAÇÃO

2.li. Fica prorrogado o cronograma de execução estabelecídb na Cláusula 4.5 do contrato em
referência e na Cláusula Segunda do seu Termo Aditivo 01, para os Hlnais dc selmana e feriados
do mês de maio e, para os dias úteis do mês dejunho de 201 8, mediante autorização lio fiscal do

2.2: Quanto .à limpeza do terreno no Bosque do Centro de Filosofia e Humanas -- CFH, Lote 02.
fica acordado q.ue esta deverá ocorrer, no máximo: na primeira quinzena do mês de maio de
201 8, podendo ser realizada também: aos finais de semana e feriados.
2.3. Fica acordado que o arrematante está autorizado a deixar no .local do corte do Lote 2
(Bosque do CFH) uma parte das falhadas, parte essa equivalente a acordada e firmada entre as
partes. '

2.4. Fica autorizado o COMPRADOR a deixar as partes subterrâneas das plantas suprimidas,
raízes, de ambos os lotes.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1.~Ficam ratificadas e permanecem em v.igor as demais cláusulas do contrato inicial que nãó
foram atingidas. l

E, por estarem-assim justos e acordados, firmam .o presente instrumento em 02. (duas} vias de
igual teor e forma, j.untamente com duas testemunhas, para que,seus jurídicos e legais efeitos.

Florianópolis, 25 demaio de 201 8

Jair Napoleão Filho
CPF 342.374.379-49

Contratada
Carlos Alberto Gerber
CPF 246.341 .749=87
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