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Cámara Munklpal de Rio Branco - Acre
Rua 24 de Janeiro, no. 53 - Scis de Agos{o
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ITERMO ADITIVO AO CONTRATO N".34/2017

-

Estado do Acre. Pessoa Jurídica de
Direito Público lntemo, inscrito no CNPJ sob no M.035.143/0001-90, com sede na Rua
24 de janeiro, no. 53 - Seis de Agosto - 20 Distrito, neste ato íepresentada por seu
presidánte MANUEL MARCOS CARVALHO DE ÍúESQUITA, brasileiro, casado,
Vereador. residente e domiciliado nêsta cidade, poÍtâdor do RG No 14837692 ssP/AM
e inscrito no cPF No. 360.894.27268, e pelo seu '.to secretário JAKSON ROBERTO
RÂmos DA slLVA, brasileiÍo, vereador, unaão Estável, resÍdentê e domiciliado nesta
cidade. inscÍito no cPF sob o no. 429.971 002-9',1 e RG no 2169493 ssP/PA,doravante
denominada simplesmente CoNTRATANTE, e do outro lado SIRLAYI{I ALVES
f,tRAllDA GOULÁRT, brasileira, @mercrante, poítadora do RG no. 10002839 SSP/AC
inscrita no CPF no 902.928.392-00, residente e domiciliada na Rua C,eraldo Pínhelro
de Moraes, 379 - comara nesta cidade, RESOLVEM cêlêbrar o I Termo Aditivo ao
Contreto n".3412017. @nforme Processo Administrativo no 35641/201E. atendidas.Aq.",
s{uintes cláusulas e condiçoes que se enuncram a
.,

A CÂMARA MUN|CIPAL DE RIO BRÂNCO
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cúUSULA PRIUEIRA. oO OBJETO
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Pelo pÍesente teÍmo aditivo fica pronogada a vigência do Contrato pelo periodo de t2
(doze) meses, contados a pafiir cle 02.11.2018.

CúUSULA TERCEIRA. DO VALOR DO TERilTO ADITIVO

O valor mensal deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à pronogação do
Contrato no 34t2O17 é de R$ 1.500.00 (Um mil e quinhentos Íeais) perfazendo um total
anual de RS 18.000,00 (Dezoito mil reais).
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DAS DEMAIS CúUSULÂS
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condir$es estebelecidas no contrato lnicial,
firmado entre as partes.

cúUsULA QUARTA.

Rio Eralrco
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Ac., 1 0 de outubro de 2o 1 8.
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SON R. RAIIOS DA SILVA
1o Secretário - CMRB
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SIRLÃYNI ALVES TUIIRANDA GOULART
LOCADORA
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o presente termo aditivo tem como otiêto â PRORROGAÇÂO da vigêncra do cóntÍátu;ri§
Áa
firmado entre as partes em 30 1 1 .2017, nos termos previstos em Sua Cláusula
Se4unda.
CúUSULA SEGUNDA. DA PRORROGAçÃO
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