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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA E PITÁGORAS SISTEMA DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – UFJF, inscrita sob o CNPJ n. 21.195.755/0001-69 situada no Campus Universitário
s/n Bairro Martelos, Juiz de Fora, doravante denominada simplesmente DEVEDORA, representada neste ato pelo Pró-Reitor de
Infraestrutura e Gestão, Sr. Marcos Tanure Sanábio, cuja competência para firmar este instrumento é oriunda da Portaria SEI nº
265, de 03/03/2021, inscrito no CPF nº 193.864.356-91, portador da Carteira de Iden�dade nº M580519 e do SIAPE nº 031896, 
e do outro lado, PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
03.239.470/0018-49, sediada no município de Governador Valadares/MG na Avenida Doutor Raimundo Monteiro Rezende,
330, doravante denominada simplesmente CREDORA, neste ato, representada pelo Sr. Samir Mar�ns Maluf, portador da
carteira de iden�dade 1646568 SSP/MA e inscrito no sob o n. CPF 707.498.093-53 e pelo Sr. Hylton Olivieri,  inscrito no sob o n.
CPF 181.499.738-50

 

 CELEBRAM o presente Termo de Reconhecimento de Dívida, mediante as seguintes cláusulas e condições:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

As partes firmam o presente instrumento tendo por objeto o reconhecimento da dívida, bem como pagamento e quitação,
referentes à sublocação de imóvel compreendendo valores de aluguel e despesas variáveis de condomínio.

O valor global da dívida ora reconhecida é de de R$ 874.452,75 (oitocentos e setenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e
dois reais e setenta e cinco centavos), tem como objeto a sublocação de bem imóvel (situado na Avenida Doutor Raimundo
Rezende nº. 330, Bairro Centro, na cidade de Governador Valadares/MG, objeto da Matrícula 40.213 do Cartório de Registro de
Imóveis do Primeiro O�cio da Comarca de Governador Valadares/MG), a locação de bens móveis e pagamento do rateio de
despesas variáveis de conservação e manutenção necessários à demanda do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicáveis e Ins�tuto
de Ciências da Vida da Universidade Federal de Juiz de Fora em Governador Valadares.  A u�lização dos bens de acima se deu
de 19 de março de 2020 a 31 de janeiro de 2021, sem cobertura contratual.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR RECONHECIDO

A DEVEDORA reconhece os valores devidos ou pendentes, junto à CREDORA, na importância de R$ 874.452,75 (oitocentos e
setenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), referentes ao objeto e período
mencionados na cláusula primeira, conforme declaração do Administrador da Coordenação Administra�va do Campus
Governador Valadares da UFJF e demais documentos acostados ao processo administra�vo nº. 23071.915847/2020-76 que se
encontra anexo ao presente processo nº 23071.911250/2020-35.

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor global descrito no caput foi apurado com base nos valores pra�cados pelas Partes no âmbito do
Contrato 122/2017, conforme Anexo I do presente termo, celebrado com base no Processo Administra�vo nº.
23071.024013/2017-92, originado da dispensa de licitação nº. 0172/2017, na forma do ar�go 24 da Lei nº. 8.666/1993

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

A DEVEDORA efetuará o pagamento à CREDORA dos valores mencionados na Cláusula anterior, em até 30 (trinta) dias contados
da data de assinatura deste instrumento.

PARAGRAFO ÚNICO – A DEVEDORA deverá efetuar o pagamento correspondente ao objeto mencionado na cláusula primeira,
em nome da CREDORA, por meio de Ordem Bancária em conta apresentada pela empresa fornecedora.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO

Após a comunicação e a comprovação do pagamento, dar-se-á ampla e geral quitação para ambas as partes, dos direitos e
deveres sobrescritos neste ajuste, do período de 19 de março de 2020 a 31 de janeiro de 2021.

Boletim de Serviço Eletrônico da UFJF em 23/03/2022 
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PARÁGRAFO ÚNICO - A CREDORA declara, para os devidos fins, a inexistência de ação judicial contestando o(s) crédito(s) objeto
deste Reconhecimento de Dívida, bem como renuncia a eventual direito de ação neste sen�do.

 

CLÁUSULA QUINTA – DA NOVAÇÃO

Reconhecem as partes que o ajuste ora pactuado diz respeito às questões expressamente mencionadas neste Instrumento, não
implicando renúncia a qualquer outro direito ou dispensa do cumprimento de outras obrigações existentes entre as partes.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do presente Termo de Reconhecimento de dívida correrão à conta do orçamento da
DEVEDORA, na seguinte dotação:

2020NE800514 = R$ 348.242,50 (Esfera:1 – PTRES: 169672 – Fonte: 8108000000 – Natureza Despesa: 339039)

2020NE800515 = R$ 157.183,20 (Esfera:1 – PTRES: 169672 – Fonte: 8108000000 – Natureza Despesa: 339093)

2021NE001373 = R$ 369.027,05 (Esfera:1 – PTRES: 169670 – Fonte: 8180262370 – Natureza Despesa: 339092)

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

A DEVEDORA providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei
8.666/93.

 

CLÁUSULA OITAVA – ASSINATURA ELETRÔNICA

As Partes desde já acordam que o presente Instrumento Reconhecimento de Dívida será assinado eletronicamente, no Sistema
Eletrônico de Informação – SEI da UFJF, nos termos da legislação brasileira aplicável à matéria.

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária de Juiz de Fora – MG com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou li�gio oriundo deste ajuste.

 

 

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA eletronicamente no
Sistema Eletrônico da Informação – SEI/UFJF, por testemunhas abaixo qualificadas, para que produzam os efeitos jurídicos legais
per�nentes.

 

 

ANEXO I - Termo Reconhecimento Dívida - Período 19/03/2020 - 31/01/2021

Demonstra�vo - Reconhecimento de Dívida - Contrato 122/207 - Pitágoras

Período - Março/2020 a Janeiro/2021

 

Valor da Locação                                R$ 115.551,29

Locação de bens móveis (1%)          R$ 16.364,52

Despesas Variáveis                              46,50%

Valor de desconto nas locações            75%
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Documento assinado eletronicamente por SAMIR MARTINS MALUF, Usuário Externo, em 22/03/2022, às 09:33, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por HYLTON OLIVIERI, Usuário Externo, em 22/03/2022, às 20:46, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida Carlos Ricarte, Usuário Externo, em 23/03/2022, às 11:24,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Tanure Sanabio, Pró-Reitor(a), em 23/03/2022, às 13:20, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Esther Grizende Garcia, Servidor(a), em 23/03/2022, às 13:58, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através do ícone Conferência de
Documentos, informando o código verificador 0717988 e o código CRC DF8F2CE0.

Referente ao processo 23071.911250/2020-35
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