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ESTADO DE SÃ.O PAULO

Termo de Adi tamento ao Contrato nº 056/19

Co ntrato/ Aditivo nº 082/2020
Processo Admini strati vo n.º 03 .398/2020, anexo ao de nº 02.198/20 19 - Di spensa de Licitatória - Locação
LOCATÁ RIO : MUNICÍPIO DE BOTUCATU
LOCADOR: ASSOCI AÇÃO ATLÉT ICA BOTUCATUENSE
OBJETO: LOCAÇÃO DA PISCIN A SEM I OLÍMPICA COBERTA, DO SALÃO SOC IAL , DOS GINÁSIOS DE
ES PORT ES OI E 02 E DO CAM PO DE FUTEBOL SOC IETY SINTÉTI CO.
Aditam ento : Prorroga o prazo contratado.
Pel o presente instrumento de aditam ento contratu al dev idam ente ass inado , de um lado o MUNICÍPIO DE BOT UCATU,
pessoa jurídica de direito público interno , com sede na Praça Professor Pedro To rres, I00 , devidam ente inscrita no
CN PJ /MF sob nº. 46.634.IO1 /0001-15 , neste ato em competência delegada através do Decreto nº I O.O 11 de 16 de setembro
de 20 14, representado pelo Secretário Municipal de Es portes e Promoção de Qualidade de Vida, GERALDO PUPO DA
SILVEIRA, brasileiro, residente e domicili ado nesta ci dade, portador da cédula de identidade RG nº. I 3 .077 .049-8 e
in sc rito no CPF sob nº. 062 .742. 148-28 , doravante sim ples mente denomin ado LOCATÁRIO, e de outro lado ,
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BOT UCATUENSE, estabe lec id a nesta cidade de Botucatu/SP, na Rua Júlio Marcondes
Salgado, 411 /93 , Centro, devi dam ente in scrito no CN PJ/ MF sob nº. 45.5 16.325/0001-60 , neste ato representado pelo se u
Pres id ente, doravante denominada simplesmente LOCADOR , co m base no Processo Admini strativo ac i111a desc rito, têm
entre si , co mo justo e avençado, o presente in strum ento, a reger-se pe las cláusul as e co ndi ções qu e se segue111 , be111 como
pela Lei Federal nº 8.666/93 , bem co mo, em seus fund amentos e nos introduzid os pelas alterações pela Lei Federa l nº
8.883/94, qu e mutu amente ace itam e reciprocamente outorgam, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes mutu amente ace ita111 e reciprocamente outorgam o aditamento do instrum ento entre

ambas celebrado em 25 de março de 2.0 19, nos autos do processo admini strativo acima descrito, pelos 111 otivos
devidamente justifi cados e autori zados , prorrogando o prazo ini cialm ente co ntratado por 111 ais 12 meses de 25/03/2020 à
24/03/2021 , manten do-se o va lor da locação em R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) 111 ensais , sem aplicação de reajustes.
CLÁUSULA SECUNDA: As partes ratificam as de mais cláusul as do instru111ento principal, ora aditado.

E, por estarem assim , justos e co ntratados, assi nam o presente in strum ento particular, e111 três vias de igual teo r e for111a,
qu e va i ass in ado por du as testemu nh as , para os devidos efe itos lega is.
Botucatu ,
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E QUALIDA DE DE VID A

/
TESTEMUN HAS:

Regiane Aparecida Pineiz

Auxiliar Administrativo
R.I. 5816-5

Fábio Aíexa, 're Rodrigm Santos
Che(e d Setor de Contratos
RI 3128-3
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