
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 

GABINETE DO PREFEITO 

 

PRIMEIRO ADITIVO 
AO CONTRATO 011/2017. 

  
PRIMEIRO ADITIVO - Contrato n° 011/2017, que entre si fazem de um lado o  MUNICÍPIO 
DE PINHEIROS–ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

27.174.085/0001-80, com endereço na Av. Agenor Luiz Heringer, 231, centro, Pinheiros/ES 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ARNÓBIO PINHEIRO SILVA, 
brasileiro, casado, radialista, residente e domiciliado sito a Rua Louzival Carvalho, s/nº - 
centro  - PINHEIROS – ES, portador do CPF n° 016.986.327-11 e carteira de identidade n° 
107.703-6 / SSP-ES,  doravante denominada simplesmente  LOCATÁRIO, e do outro lado a  
entidade LIONS CLUBE DE PINHEIROS, com inscrição no CNPJ sob o n° 31.788.003/0001-

65, localizada sito a  Rua Dr. Lobato, n° 723 – centro – PINHEIROS/ES, neste ato 
representado pelo Sr. Sr.  Carlos Andre Covre, brasileiro, casado, Pecuarista,  residente sito 
a Rua Dr. Lobato, nº s/n – centro – PINHEIROS/ES, portador do CPF 034.920.907-37, 
doravante denominada simplesmente  LOCADORA, ajustam  entre si o que segue, mediante 

as cláusulas e condições abaixo, bem como as normas estabelecidas pela Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  DO  OBJETO 
Constitui objeto do presente aditivo a renovação ao contrato n° 011/2017, entre o MUNICÍPIO DE 
PINHEIROS/ES e o LIONS CLUBE DE PINHEIROS, que tem um salão medindo 570 M2 (quinhentos 
e setenta metros quadrados), banheiros masculino e feminino), 40 (quarenta) mesas com tampões, 
320 (trezentos e vinte) cadeiras, possui ainda, cantina com 04 (quatro) congeladores, cozinha com 
fogão industrial e todo vasilhame, para ser utilizada quatro dias por mês em reuniões e eventos de 
grande porte, de interesse do Município de Pinheiros/ES.  
 
CLÁUSULA  SEGUNDA:  DO  PRAZO 
Face ao inserido na cláusula primeira a vigência do contrato n° 011/2017, fica prorrogado a partir da 
sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2018. 
 
CLÁUSULA  TERCEIRA:  DO  VALOR 
Tendo em vista o inserido nas cláusulas anteriores, fica renovado com o mesmo valor do contrato 
inicial, ou seja, a importância de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) pagos  em 12 (doze) 
parcelas de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) mensais, que serão utilizadas para cobrir as 
despesas deste aditivo. 
 
CLÁUSULA  QUARTA:  DAS  DEMAIS  CLÁUSULAS 
Permanecem inalteradas e em vigor as demais cláusulas e disposições do contrato inicial. 
 
E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento em três vias de igual forma  
e teor na presença de duas testemunhas, para que surtam os efeitos legais e desejados. 
 
Pinheiros/ES, 01 de março de 2018. 
 
 
MUNICÍPIO DE PINHEIROS – ES                          LIONS CLUBE DE PINHEIROS SANTOS 
ARNÓBIO PINHEIRO SILVA                               Carlos Andre Covre/CPF n° 034.920.907-37  
PREFEITO  MUNICIPA                                                              LOCADOR 
LOCATÁRIO                                                                                                
                                                           
 
TESTEMUNHAS: 1__________________________    2)____________________________ 
 


