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TERMO ADITIVO Nº. 080/2015 

 

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2011, Dispensa nº 

003/2011, Processo Administrativo nº 010/2011, que tem 

como objeto a locação de um imóvel para a instalação do 

Departamento Municipal de Assistência Social e do CRAS – 

Centro de Referência de Assistência Social. 

 

   O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, ente de direito público, inscrito no CNPJ 

nº. 17.900.473/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, João Carlos 

Minchillo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ nº. 

13.446.904/0001-97, neste ato representado por sua gestora a Srª. Regina Aparecida 

Marques Pereira, doravante denominado Contratante e de outro lado Osmar Rodrigues, 

inscrito no CPF sob nº 346.203.976-87, doravante denominado Contratado, todos 

devidamente qualificados no contrato em epígrafe, celebram o presente termo aditivo, 

nas seguintes condições: 

Cláusula 1ª. Do Objeto: 

1.1. Locação do pavimento superior imóvel, situado na Avenida Deputado 

Humberto de Almeida, nº 81 e 85 no bairro Bom Jesus em Guaranésia – MG, composto 

por dois cômodos sendo 02 (duas) salas e 01 (um) banheiro. 

1.2. No pavimento inferior do imóvel supracitado está instalado o CRAS – Centro 

de Referência de Assistência Social. 

Cláusula 2ª. Do Prazo. 

 2.1. O prazo de vigência do contrato original permanece inalterado, findando em 

31 de dezembro de 2015. 

Cláusula 3ª. Do Valor. 

 3.1. O contrato passará a viger com o valor mensal total de R$ 1.301,71 (um mil 

trezentos e um reais e setenta e um centavos), perfazendo o total deste aditivo em R$ 

3.719,10 (três mil setecentos e dezenove reais e dez centavos). 

 3.2. O aditamento se faz necessário para melhor organização do almoxarifado e 

espaço para atender famílias ou indivíduos com direitos violados ou em situação de risco. 
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Cláusula 4ª. Do Recurso Financeiro. 

4.1. As despesas com execução do presente aditamento correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária do ano de 2015: CRAS/Ass. Social – Locação de imóveis 

– PF: 0293.0108.122.0052.2089.3390.3614-517.  

Cláusula 5ª. Das Disposições Gerais. 

5.1. O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, desde que o Município 

disponha de imóvel próprio. 

5.2. Prevalecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original 

celebrado entre as partes. 

5.3. A vigência deste termo aditivo dá-se a partir de 01 de julho de 2015. 

 

Cláusula 6ª. Da Publicidade. 

6.1. O presente aditamento será publicado conforme art. 95, última parte, da Lei 

Orgânica Municipal, bem como, seu extrato resumido na Imprensa Oficial, como condição 

de eficácia. 

 

 Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias do 

mesmo teor e para os mesmos efeitos legais. 

 

Guaranésia, 30 de junho de 2015 
 
 
 
 

João Carlos Minchillo 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 

Regina Aparecida Marques Pereira 

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 
 

 
 

Osmar Rodrigues 
Contratado 

 


