CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ
Estado de Minas Gerais
Processo Administrativo nº 35/2015
TERMO ADITIVO nº 01 AO CONTRATO Nº 02/2015

Que entre si celebram Sr. NÉLIO MÁRCIO SILVA, Sr.
NILTON ANTÔNIO SILVA, locadores; e, CÂMARA
MUNICIPAL DE IBIRITÉ, locatária, na forma abaixo:

1. DAS PARTES:
1.1- NÉLIO MARCIO SILVA, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de
identidade M-4.932.737 inscrito no CPF nº 849.399.746-34, residente e domiciliado em
Ibirité-MG, à Rua Antônio Barbosa, nº 81, Bairro Alvorada 2ª Seção, neste denominado
PRIMEIRO LOCADOR; e NILTON ANTÔNIO SILVA, portador da cédula de identidade
MG-2.157.064 brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado em Ibirité à Rua
José Pedro, nº 47, Centro, inscrito no CPF nº 248.916.066-49, neste denominado
SEGUNDO LOCADOR
1.2- CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ, pessoa jurídica de direito público interno,
CGC/MF: 21.037.718/0001-22, com endereço na Rua José Maria Taitson, nº 81, Centro de
Ibirité-MG., representada por seu Presidente Vereador Fábio Batista de Araújo, brasileiro,
casado, inscrito no CPF nº: 960.370.916-68, ,neste denominada locatária.
2- DO OBJETO:
2.1- O imóvel objeto da presente locação é formado por um prédio sito à Rua José Maria
Taitson, nº 81, Centro, na cidade de Ibirité/MG, com a seguinte descrição: Imóvel comercial
de 03 (três) andares, servido por escadas e um elevador de acesso exclusivo, sendo que o
segundo pavimento conta com área total de 269,59 m2, é constituído de oito salas com
um banheiro cada, um corredor de circulação, uma sala de espera; O terceiro pavimento
com área total de 269,59 m2, é constituído de dois vãos livres, contando o primeiro vão
com o tamanho de 15,50m X 8,45m, com dois banheiros e, o segundo vão de 8,00m X
11,20m, também com dois banheiros; O quarto pavimento com área total de 269,59 m2,
é constituído de dois vãos livres e dois banheiros, contando o primeiro vão com o tamanho
de 15,50m X 8,45m e, o segundo vão de 8,00m X 11,20m. Totalizando a área locada em
808,77 m2 (oitocentos e oito vírgula setenta e sete metros quadrados).
2.2- Integra o presente Termo Aditivo LAUDOS DE VISTORIA.
2.3- Declara o locador que possui plena propriedade e disponibilidade do imóvel nada
ocorrendo a impedir o presente contrato, neste desiderato apresenta cópia da Escritura
Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do 1º Ofício de Notas desta Comarca de
Ibirité, e matrícula 60.117 do Cartório de Registro e Imóveis de Ibirité/MG, que vai incluso a
presente avença.
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3.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO:

Nos termos da cláusula 15 do contrato nº 02/2015, fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, o prazo de locação, com início em 1º de janeiro de 2016 e término em 31 de
dezembro de 2016.
4.

DO REAJUSTE DO PREÇO:

Nos termos da cláusula 5.2 do Contrato 02/2015, fica reajustado o preço da locação,
mediante aplicação do índice de 10,97% (dez vírgula noventa e sete por cento)
correspondente à variação da inflação acumulada nos últimos doze meses medida pelo
INPC (Indice Nacional de Preços ao Consumidor), considerando o mês de novembro/2015,
passando o valor para R$ 8.710,00 (Oito mil setecentos e dez reais), por mês de
locação. O valor total do contrato é de R$ 104.520,00 (cento e quatro mil quinhentos e
vinte reais).
5.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Para fazer face às despesas geradas por este contrato, será utilizada a dotação:
15- CÂMARA MUNICIPAL – 03 SERV. ADMINISTRATIVOS FINANCEIRO
01.123.0001.2015- Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos;
3.3.90.36.00- Outros Serviços Terc. – Pessoa Física
6- DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº02/2015 objeto do
Processo Administrativo de dispensa n. 02/2015, regido pela Lei Federal 8.666/93.
LIDO E ACHADO CONFORME vai o presente assinado em 03 (três) vias.
Ibirité, 30 de Dezembro de 2015.
______________________________
NÉLIO MARCIO SILVA
Primeiro Locador

____________________________
NILTON ANTONIO SILVA
Segundo Locador

______________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITE (Locatária)
Presidente: Fábio Batista de Araújo
TESTEMUNHAS:
1)_____________________________________

CPF: _______________________

nome:_______________________________________________________________
2)_____________________________________

CPF: _______________________

nome:_______________________________________________________________

