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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 018/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2016
PROCESSO N° 000.151/2016
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON'rR1\TO DE
IMÓVEl. QUE ENTRE SI
LOCAÇ.\O 1)E
CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE PREV1DINCIA
COMPLEMENI'AR DO SERVIDOR PIB1 ico
FEDERAl. I)() PODER EXECUTIVo
FUNPRESP
EXE E A FUNI)AÇÁO DOS [CONOMIÁRIOS
II iDERAIS FUNCEF.
-

-

-

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO FUNPRESP-EXE, com sede no Edifício
Corporate 1"inancial Center, SCN, Quadra 02, Bloco A, 20 Andar, Salas 202/204, Brasília-DE, CF.P:
70.712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada por seu I)ireror-Presidcnte, o Sr. RICARDO PENA
PINHEIRO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 3.642.349, expedida pela
SSP/I)F, inscrito no CPI' sob o n° 603.884.046-04 e por seu l)iretor de Administraçào, o Sr.
CLEITON DOS SANTOS ARAUJO, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade n°
1.673.172, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o n° 851.631.201-15, ambos residentes e
domiciliados em Brasília/1)F, cargos para os quais foram nomeados por meio das Resoluções do
Conselho [)eiberativo n°(s) 208 e 211, de 29 de junho de 2018 na forma da compctncia contida no
inciso 11 do Art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE, doravante denominada LOCATÁRIA e de
outro lado a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS-FUNCEF, pCx1 jurídica de
direito privado sob B forma de entidade fechada de pre\'Klcncia privada, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 00.436.923/0001-90, com sede e foro em Brasília/D1 no SCN, Quadra 2, Bloco A, 12° e 13°
andares, [difício Corporate linancial Center, neste ato representado por 02 (dois) de seus l)iretores,
na forma do seu Estatuto, registrado no Cartório do 1° Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
de Brasília/DE, doravante simplesmente denominada LOCADORA, resolvem celebrar este termo
aditivo ao contrato de locaçào n° 018/2016, que será regido pelas normas e leis pertinentes, mediante
as cláusulas e condiçoes a seguir:
-

CLÁUSULA PRIMEIRA

-

DO OBJETO

Neste ato, as partes resolvem, em comum acordo, renegociar o valor da locaçáo estal)elecefldo dlue,
cspecificamcnte para o período compreendido entre 01/09/2018 a 31/08/2019, será reajustado em
10
do valor awalmente praticado, passando o valor mensal de RS 47.194,13 (quarenta e sete mil,
cento e noventa e quatro reais e treze centavos) para RS 47.508,0() (quarenta e sete mil, quinhentos e
oito reais), e o valor cio 1,12 de RS 95,46 (noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos) para R$
/J
96,1() (noventa e seis reais e dez centavos).
CLÁUSUlA SEGUNDA—DO FUNDAMENTO LEGAL

3)

O piccntc tctmo 'iciiti o dccoiie de 'wtor1/lç'10 da Ditctot de \dministi'çio da 1 OC 1 \R
encontra amparo legal no art. 1$ da Lei n°8.245/1991 e a cláusula terceira do contrato em apreco. /
uodicXo dc l'rcvaIncci (
S(

:x Quadra 2 Bloco A

-

inplcrnciitar do Scrvdor I'thlico Fcdcrtl do l'oder Fxccui i VI) - Iunpicsp-1 &
- 70712-900 - (061) 2(420-974(0
- Fd. Corpor.ttc Fiii,incial( entcr - Brisília/ 1)l

SaB 2(2/2(3/244

E

/

_

Funpresp

//

V!NICIU'4L_SARMENT(-)

LÁUSLJLA TERCEIRA

-

DA DESPESA

A cic.ccorrcntc da execucào do presente termo aditivo correrá à conta do Plano de Gcstào
Administrativa PGA da CONIRATANTE para os exercícios de 2018 e seguintes, até o final
do Contrato.
-

-

CLÁUSULA QUARTA DA RATIFICAÇÃO
-

Nada mais havendo a aditar, as partes ratificam integralmente o que aqui foi estabelecido, bcrn como
todos os demais termos, cláusulas e condições fixadas no instruinento original que nào foram afetadas
j)elO presente aditivo.
l, por

e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
dc igual teor e forma, para um só efeito na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
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