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Estado de São Paulo

SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO NO 030/2018

Segundo Aditamento ao Contrato de locação de imóvel

que, entre si, celebram o MUNICÍPIO DE MIRASSOL e

Srs. Maurício Rodrigues, Vanderléia Favaro Calegare

Rodrigues, Agnaldo Rodrigues e Nilza Cardoso da Silva

Rodrigues.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOL 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 Mírassol, 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,

Mírassol/SP, doravante denominado LOCATÁRIO e, de outro lado o Sr. Maurício Rodrigues, portador da

cédula de identidade RG 26.888.013-X, inscrito no CPF/MF Ro 169.848.528-03, sua esposa Vanderléia Fávaro

Calegare Rodrigues, portadora cédula de identidade RG no 26.842.882-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF no

259.364.228-95, ambos brasileiros, casados, industriais, residentes e domicilíados à Rua das Figueiras, no 115,

Vilagge Mirassol 1, na cidade de Mirassol/SP, CEP 15.130-000, Sr. Agnaldo Rodrigues, empresário, portador da

cédula de identidade RG no 23.312.562-0 SSP/SP. inscrito no CPF no 159.276.178-08, sua esposa Sra. Nilza

Cardoso da Silva Rodrigues, do lar, portadora da cédula de identidade RG no 38.392.185-5 SSP/SP, inscrita no

CPF/MF no 205.458.848-29, brasileiros, casados, residentes e domiciliados à Rua Oitava Dama, no 70, Village,

Mirassol/SP, CEP 15.130-000, doravante denominados LOCADORES, celebram o Segundo Aditamento ao

Contrato no 030/2018. formalizado na data de 20 de fevereiro de 2018 e aditado pela primeira vez em 18 de

fevereiro de 2019; conforme as disposições abaixo:

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

contrato originário para locação de um imóvel comercial, com área total de 2.534,05 m2; localizado na Rua

Campos Sales, no 19-98, Centro, Mirassol/SP. matriculado sob o no 19.812, junto ao Cartório de Registro de

Imóveis local, destinado a abrigar o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, bem como reaj

valor do mesmo, aplicando o índice acumulado do IPCA/IBGE dos últimos 12 meses.

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

12 (doze) meses, a contar da data de 20 de fevereiro de 2020, encerrando sua vigência em
fevereiro de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - Os autos do PJ

aditamentorqo contrato, independentemente de transcrição.
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CLÁUSULA TERCEIRA -- Nos termos da "Cláusula Décima Segunda" do Contrato

Originário, o valor do aluguel mensal fica majorado em 4,1917% (quatro vírgula um nove um sete por cento),

sendo o valor mensal disposto em sua "Cláusula Quinta" de R$ 17.861,42 (dezessete mil, oitocentos e

sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), totalizando o valor anual de R$ 214.337,04

(duzentos e quatorze mil, trezentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

CLÁUSULA QUARTA -- As despesas do LOCATÁRIO, decorrentes deste aditamento, serão

suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

p 0204000412200032.020 - 33903615 - F:482 - Rec. Próprio - CA.110.0000

CLÁUSULA QUINTA -- O contrato originário fora celebrado com base na Lei 3.497 de 05

de junho de 2012 e Convênio 319/2012, e as alterações contratuais celebradas no presente aditivo, no disposto

no artigo 62, $3o, inciso l da Lel no 8.666/93 e cláusula ga e 10a e parágrafos do Contrato 030/2018.

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 06 (seis)

vias de igual teor e para o mesmo efeito, perante duas testemunhas instrumentárias.
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