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PREFEITURA DO

RECIFE

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, W 26, CELEBRADO EM 03 DE JANEIRO
DE 2011.

Espécie:

Base Legal:

Processo de Licitação:

Contratantes:

Objeto:

Preço Global:

Prazo:

Dotação Orçamentária:

Nota de Empenho:

Dispensa de Licitação

Art. 24, inciso X da lei nO8.666/93.

Dispensa de Licitação nO001/2011.

O MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURÍDICOS E A SRA. CÉLIA ARAÚJO
MARQUES DOS REIS.

I) A prorrogação do prazo de vigência por mais 12
(doze) meses;

11) O reajuste do aluguel mensal, que passa de R$
6.400,38 (seis mil, quatrocentos reais e trinta e oito
centavos), para R$ 6.770,47 (seis mil, setecentos e
setenta reais e quarenta e sete centavos), correspondente
ao percentual do INPC/IBGE de 5,782361 %,
acumulado no período de julho/20B a junho/2014,
passando o valor global do Contrato de RS 76.804,56
(setenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta
e seis centavos) para RS 81.245,64 (oitenta e um mil,
duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos).

R$ 81.245,64 (oitenta e um mil, duzentOs e quarenta e
cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Tendo como termo inicial o dia 05.07.2014 e termo
final o dia 04.07.2015.

nO4302.04.122.2.160.2.866 - Elemento de Despesa nO
3.3.90.36 - Fonte: 0130 - Subelemento 018.

nO2014.00009.

Cais do Apolo, 925
Recife Pernambuco

CEP 50.030-903
fone (81) 3355.8000
www.recife.pe.gov.br

Recurso Financeiro: Tesouro Municipal.
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RECIFE

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato,
ora aditado, que não foram pelo presente termo expressamente alteradas.

E, por estarem de pleno acordo, firmam os CONTRATANTES o presente
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na
presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando
registrado em livro próprio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, conforme dispôe o
artigo fiO da Lei n°. 8.fififi/93.

Recife, 14 de maio de 2014.

RICARDO DO NASC ENTO CORREIA DE CARVALHO
Secretá ) de Assuntos Jurídicos

~-----
ROBERTO CHAVES PANDOLFI

Secretário de Finanças

CL_~~_ Jto~~~~ ~~.~
CÉLIA REGINA 'MARQUES DOS R'EIS GUIMARÃES

Representante Legal, por Procuração
LOCADORA

TESTEMUNHAS:

CalS do Apolo, 925
R'2cife Pernambuco

CEP 50,030-903

for.e (81) 3355,8000
~W/W.f!?cif"". re .gov. br

1. ------------- .

CPF/MF n° --------

2

2. _
CPF/MF n°. _



, \ \

,
PREFEITURA DO

RECIFE

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel Não Residencial, n° 26, celebrado em 03
de janeiro de 2011, entre o MUNICÍPIO DO
RECIFE e a Sra. CÉLIA ARAÚJO MARQUES
DOS REIS, na forma abaixo:

As partes, já devidamente qualificadas no Contrato de Locação de Imóvel Não
Residencial, n° 26, celebrado em 03 de janeiro de 2011, CONSIDERANDO a
CI nO 024/2014-GAS/SAJ, de 14.05.2014; Justificativa Prévia do Secretário
Executivo de Assuntos Jurídicos; Tabela do INPC/IBGE; Correspondência da
Procuradora da CONTRATADA, de 10.05.2014; Bloqueio de Saldo Orçamentário e
Financeiro, nO 2014.43 02.4.3; Nota de Empenho, na 2014.00009, tem justa e
acordada a presente celebração, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir
pactuadas.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste Quarto Termo Aditivo ao Contrato,
já identificado neste instrumento, o que se segue:

I)

11)

A prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses,
tendo como termo inicial o dia 05.07.2014 e termo final o dia
04.07.2015;

O reajuste do aluguel mensal, que passa de R$ 6.400,38 (seis
mil, quatrocentos reais e trinta e oito centavos), para
RS 6.770,47 (seis mil, setecentos e setenta reais e quarentá e
sete centavos), correspondente ao percentual do INPC/IBGE de
5,782361 %, acumulado no período de julho/2013 a junho/20I4,
passando o valor global do Contrato de R$ 76.804,56 (setenta
e seis mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e seis
centavos) para R$ 81.245,64 (oitenta e um mil, duzentos e
quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Cais do Apolo, 925
RecIfe Pernambuco
CEP50.030.903

fone (81) 3355.8000
www.recife.pe.gov.br

S1°. As despesas correrão à conta da Dotação Orçamentária nO
4302.04.122.2.160.2.866 . Elemento de Despesa nO 3.3.90.36 - Fonte: 0130 .
Subelemento 018.

S2°. Este Contrato poderá ser rescindido antes do prazo previsto nesta
Cláusula, sem qualquer indenização à CONT~ ADA.
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