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Quinto Aditamento ao contrato de locação de imóvel
comercial celebrado entre o Sr. ANDRE LUIS
VOLPATTO e o MUNICÍPIO DE MIRASSOL.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOb pessoa jurídica

de direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra-se situado na Praça Dr.

Anísio rosé Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal,

Dr. ANDRE RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF.

264.549.668-79, residente e domiciliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566, Primeiro Andar, bairro São

Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, doravante denominado LOCATÁRIO; de outro lado o Sr. ANDRE

LUAS VOLPAnO, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG no 19.246.379-2-

SSP/SP, inscrito no CPF/MF no 121.747.808-60, residente na Avenida Segunda Dahma, no 134. Village ll,

na cidade de Mirassol/SP, doravante denominado LOCADOR; celebram o quinto aditamento ao contrato de

locação, formalizado em ll de março de 2014, aditado pela primeira vez em 06 de março de 2015, pela

segunda vez em 02 de março de 2016, pela terceira vez em 06 de março de 2017 e pela quarta vez em 07

de abril de 2018, conforme as disposições abaixo:

JUSTIFICATIVA -- Este aditamento se destina a prorrogar o prazo de vigência e,

reajustar o valor do aluguel de acordo com o índice IPCA/ IBGE na ordem de 2,8448% (dois vírgula oito

quatro quatro oito por cento), acumulado nos últimos 12 meses do contrato originário, cujo objeto visa a

locação de um Imóvel comercial, com área total de 200,00 m2 (duzentos metros quadrados), localizado na

Rua Floriano Peixoto, 2.140 Centro, Mirassol/SP, matriculado sob o no 33.690, junto ao Cartório de Registro

de Imóveis local, destinado a abrigar a sede do Núcleo de Atendimento aos Portadores de Necessidades

Especiais e Ambulatório Municipal, ambos subordinados ao Departamento de Saúde

CLÁUSULA PRIMEIRA - O prazo de duração do contrato fica prorrogado pelo

período de ll (onze) meses, a contar da data de 10 de abril de 2018. encerrando sua vigência em 10 de

março de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA -- O valor mensal do aluguel, fica reajustado em R$ 3.829,12

(três mil, oitocentos e vinte e nove reais e doze centavos) de acordo com a variação acumulado do
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!CEIRA -- As despesas do LOCATÁRIO, d

serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária 021000103020031.2.164 - 33903615 - F.1057
MAC - F.05

CLÁUSULA QUARTA Os autos do PJ. no 2018/03/003454, integram o presente

aditamento ao contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA -- As alterações contratuais foram celebradas conforme previsão

disposta na "Cláusula 2a, g2o" do contrato originário c.c. artigo 62. $ 3o, 1, da Lei Federal no 8.666/1993

CLÁUSULA SEXTA -- Todas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado,
permanecem inalteradas.

Justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de contrato em 05
(cinco) vias de igual teor e para o mesmo efeito, perante duas testemunhas instrumentárias

Mirassol/SP. 10 de abril de 201
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Locatário
Município de Mirassol
Dr. André Ricardo VP rnn

Testemunha
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Diretor do Depto. de Saúde
Antonio Carlos Bittar
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