
TERMO ADITIVO N° 003/2019

Termo    de    Aditivo    003/2019    ao

Contrato  n° 006/2016,  que entre si

celebram o Pdblico Cons6rcio Rio

Guandu e o Sr, Rafael Nunes.

PREAMBULO

Pelo  presente Termo de Aditamento n° 003/2019  ao Contrato  n° 006/2016,  atraves

de solicitagao da Secretaria  Executiva,  em conformidade com o que disp6e a  Lei  n°

8.666 de 21  de junho de  1993 e suas alterag6es,  de  urn  lado  o CONS6RCIO  RIO

GUANDU,     Pessoa     Juridica     de     Direito     Pdblico,     inscrita     no     CNPJ/MF     n°

02.270.946/0001-01,  com  sede  na  Avenida  Presidente  Vargas,121,  Sala  101,1°

andar,  Bairro Centro -Afonso Claudio/ES, CEP 29.600-000,  neste ato  representado

por seu Presidente, Sr. Joao do Carmo Dias, portador da carteira de identidade n°
575.860,  inscrito no CPF sob o n.° 478319017-87, brasileiro, casado,  Produtor Rural,

residente     e    domiciliado     no     Municipio    de     Brejetuba,     adiante     denominado

simplesmente  Locafario  ou  CONS6RCIO,  e,  de  outro  lado  o  Sr.  Rafael  Nunes,

brasileiro,   inscrito   no  CPF   sob  o  n°  031.662.097-19,   e   portador  da   Carteira  de

ldentidade  n°  1193589,  residente e domiciliado  na  Rua  Eduir Silva,  n° 90,    Mata  da

Praia   Jardim,   na   cidade   de   Vit6ria/ES,   CEP   29065-380,   adiante   denominado

simplesmente  Locador,  com  amparo  legal  na  Lei  n° 8.666/93,  resolvem  celebrar o

presente Termo de Aditamento, que se regefa pelas seguintes condig6es:

CLAUSULA PRIMEIRA -OBJETO

1.1  -Fica prorrogado o referido contrato pelo periodo de  12 (doze) meses,  contados

a partir de 28 de dezembro de 2019.

1.2 - Para fazer face as despesas oriundas da presente prorrogagao, fica acrescido

ao  valor  inicial  do  contrato  a  quantia  de  R$  12.610,40  (doze  mil,  seiscentos  e  dez

reais e quarenta centavos),
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CLAUSULA SEGUNDA

2.1   -Permanecem  em  vigor  as  demais  clausulas  do  Contrato  original,  que  nao

foram alteradas pelo presente.

E  por estarem justos e  contratados,  assinam  o  presente em  03  (tres)  vias  de  igual

teor e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas.

Afonso Claudio, ES, em 28 de dezembro de 2019.
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