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IITERMO ADITIVO AO CONTRATO M, 34/2017
de

A CÂirARA mUMCIPAL DE RIO BRANCO - Estedo do Acre, pessoa Jurídica de
Direrto Públio lntemo, inscrúo no CNPJ sob no 04.035.14310001-90, com sede na Rua
24 de janeiro, no 53 - Ses de Agosto - 20 Distrito, n€ste ato representatÍa por sêu
Presidente 

^NTONIO 
LIRA DE ilORÂJS, brasileiro, divoÍciado, portador do RG no

í23í80 SSP/AC e CPF íto 217.429-602-00, residente e domiciliado nesta Cidade e petro
seu Primeiro Secretário, VerEador R^lLSOl,l CORREIA DA GOSTÀ brasileiro, solteiro.
portador do RG no 0303835 SSPTAC e CPF no 620.643.042-15, residente e domiciliado
nêsta Odade, doravante denominada LOCATÁRn, e do outro h& StRLAylü ALVES
tlRÁrlDA GOt I-ART, brasileira, comerciante, poítadoÍa do RG no. 10002839 SSP/AC,
inscrita no CPF no. 902.928.392-00, residente e domiciliada na Rua Geraldo Pinheiro
de Moraes, 379 - Comara, resta cidade. doravante LOCÂDORÀRESOLVEil oelebrar
o ll Termo Adítivo ao Corúrato no.3412017, conbrrne Processo Administrativo no
37631i2019, atendidas as seguintes cláusulas e condiçôee que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIi,IEIRA. Do oBJETo
O presente termo aditivo teÍn como ot{eto a PRORROGAçÁO aa vigência do Contrato
firmado entre as partes em 30.11.2017,nos termos previstos em sua Cláusula
Segunda.

cúusuLA sEcuNDA - DA PRoRRoGAçÃo
Peb presente termo adiWo fica pronogada a vigência do Contrato p€lo peÍíodo de 12
(dozê) meE€s, contâdos a partir de 02.1í.2019.

CúUSULA TERCEIRA - Do vALoR Do TERIIo ADITIVo
O valor mensal dêste 1l teÍrno aditivo para cobíir as despesas rdativas à pr,onogação
do Contrato na ?412017 é de RS 1.585,00 (Um mil quinhêntos e oitenta e cinco reais)
perfazendo um total anual de RS 19.020,00 (Dezenove mil e vinle reais).

GLAU§ULA QUARTÂ - DA ALTERAçÂO DA CúUSULA QUTNTA
Fica alterada a CúUSULA QUINTAdo rsferido contrato, o quê era ant€s:

O duguel será reajustado, a cada mês de aniversário da G§natura do
contrâlo, a ontaí de sua vuêncb, coín bGe na conespondênte variação
do índce gerâl de pÍêço - IGPM de Fundação Getúlb Varg;m oü orrtro
índice drial que venha subduí-Ic.

Leia-se:
O aluguel será ro4ustdo a cada mês de sniveÍsáÍio da assinatura do
contÍato, a @ntâÍ de sua vigêncb, por elpÍeesa so§ci@o do locedor,
com bâsÊ na conespondente vaÍiaçáo do índicâ gerd de preço - IGPM
da FrrÉaÉo Gêlú[o VaÍgas ou outro indbe oficisl que venha subslituí-b

cúusuá eulNTÂ - DÂ ALTERAçÂo DA cúusuLÂ sExrÀ
Fica alterada a CúUSULÂ SEXTA do referido contrato, o que era antes:

Os impostos de qua§uer natuÍêza, ta:€s e as conúibui?ôos de
meflorb, ainda que rButtântes de l€i nova prornu§ada na vigência do
contÍdo ou d€ suas proÍrogaçõês coÍÍeÍâo por conta exdu§va da
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C&nara Muni:ipal de Rio Brânco - Acíe
Rua 24 de Janeiro, no. 53 - Seis de Agosto

§ETOR TE COIPRAS
l@adora, obÍigando-se o bcáário a pâgaÍ as dêsp6 odináÍias que
incijan sobÍê o uso do b€ÍÍt coÍno os eÍloaÍgos dê limpezâ, luz,
teleforle, fuua e saneanento.
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Leb'se:

Os.. impostos. de qudguer níuEza, taxas e âs coÍttÍibrjiçôes cb
melhoÍà, ainda que resuftantes de lei nol/a promulgada na vgenCa OopmTf. ou de suas pro{rogaçÕê§ coíreráo por -míÉâ 

exdusiva da
bcadorâ, obÍrgando-se o locdáÍio a pagar as úespes* oÍdinárias que
inckJam sobÍe o uso do bêÍÍt como os ênàrgos luz 

'e 
tcbfone.

cúusuLl sExTA - DAs rlEMAts cúusULAs
Ficam ratiÍcadas as demais dáusulas e condiçoes estabetecidas no contrato inicial,
firmado entÍre as partes.
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