
'(1s.
\i:F,n(w

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO

oSoii

TERCEIRO TE MO ADIÍIVO AO CONTRAT o No 88/2017

Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel,
qLre r tre si fazem o MUNICIPIO DE AREIA
Bl{Ar ,4, Estado de Sergipe, e ANTONIO
CARLoS RODRIGUES RAMOS, decorrente da
Disper' .r de Licitação no 27/2OL7.

PREAM BU[ 
'T

1. DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

o uulrcÍpro DE AREIA BRANCA/SE, iiLs. "r no çNPJ sob o no 13.100.995/0001-04,
localizado à Praça Joviniano Freire de oLt" ., s/n", centro, doravante denominado
lOCnfÁnlO, neste ato representado por scu Pí( lo lnterino, o Sr. REGINALDO DA SILVA
SANTOS, portador do RG no r.467.431 SSP/Sl e do cPF no 000.888.125-10, residente e
domiciliado em Areia Branca/SE, do c.rutro i'rll., d o sr. ANTONIO CARLOS RODRIGUES
RAMOS, brasileiro, maior, capaz, casado, comerciante, portador do RG no 1'041'110 2a Via,

ssP/sE e do cPF no 652.819,345-20, doravantc denominado LocADoR, tendo em vista o
que consta no Processo de Dispensa de Llcittç.:^ n" 27/2OL7, que se regerá pela norma da

Lei no 8.666/93 e, também, pelas cláusulas e coÍ"'iÇões seguintes:

CLÁUSULA I - DO OB]ETO

o presente Termo Aditivo tem por objctivo a pr' ,9ação do prazo de vigência contratual por

um período de mais quatro meses, de acordo ci r o disposto na CLAUSULA TERCEIRA, que

ora se adita, bem como o estabelecido rru ..rrL,9- ''i, §7ot II da Lei 8'666/93'

CLÁUS LAII-DADO TACAO ORCAMEI'JÍAIi - 
^

Os recursos necessários ao atendirllenlo dJS d r;as correrão à conta da seguinte dotação

OT amentá ria 2018
c DIGO DA PROJ ETO

OU ATIVIDADEUNIDIDADE
t5.29 12.361.1038.2027

CLAUSULA III - DA CLAUSULA ALTEIi;IL;;
Destina-se o presente aditivo à prorrogaçào L,ir irrazo con

contar do dia 21109/2018, com término em 21/1' t l2Ol9, s

que passará a viger com a seguin'.,'Í.,.1.1.,-,,-

NATU REZA
DA DESPESA

FONTE DE
RECU RSOS

3390,36.00 1111

tratual em mais quatro meses, a

endo alterada a cláusula segunda

I-AUSULA III - DO PRAZO

CLAUSULA IV - DAS D ISPOSIÇU ú

'l - O prazo de vigência do contrato
1de 78 (dezoito) meses, a contar da
, atura do presente termo."

condições não alteradas implícitaPermanecem em vigor as detr
explicitamente Por este termo.
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o$ois
ESTADO DE SÉRGIPE

MUIVICÍI'T(I DÉ A }I EIA BRANCA
GABINE'I-E DO I'REFEITO

E assim, por estarem justos e de acordo, assinam o presente Termo em duas vias de igual
teor e para um mesmo fim legal, na presença das testemunhas arroladas abaixo.

Areia Branca/SE, 17 J( sctembro de 2018.
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