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ADITIVO N.º 01 
CONTRATO N.º 33/2017 
PROCESSO Nº 520/2017 

 
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA - ES, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, 
com sede à Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato 
representado pelo Sr. Sr. WELITON VIRGILIO PEREIRA, brasileiro, casado, servidor público, 
portador do CPF nº 998.381.257-68 e RG nº 11.639.8, residente na Rodovia ES, nº 185, Barra 
da Boa Sorte, Nossa Senhora das Graças, Iúna/ES, cep: 29.390-000, doravante denominado 
LOCATÁRIO, e de outro lado a empresa INSTITUTO ENSINAR BRASIL, inscrita no CNPJ nº 
19.322.494/0011-20, com sede na Rua Professora Terpinha Lacerda, s/nº, bairro Quilombo, 
Iúna/ES, cep: 29.390-000, telefone (28)99958-3169 e (28)3545-2873, endereço eletrônico: 
vanessadelvale@doctum.edu.br, neste ato representado por CLAUDIO CEZAR AZEVEDO DE 
ALMEIDA LEITÃO, brasileiro, divorciado, portador do CPF nº 196.393.926-34, RG nº 
4.994.672/MG, residente na Rua Cesário Alvim, nº 110, 5º andar, Caratinga/MG, cep: 
35.300-036, de ora em diante denominado LOCADOR (A), com contrato celebrado entre as 
partes objetivando a locação de seis salas de aula e circulação perfazendo área de 401,00 
(quatrocentos e um metros quadrados), para suprir a necessidade de novas salas de aula 
para a Escola Municipal Dalila Castro Rios, conforme cláusula primeira do instrumento 
contratual supra, os quais resolvem, na melhor forma de direito, ADITAR na(s) cláusula(s) 
que se segue(m) abaixo: 
 
1 – CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1 – Fica alterado o item 2.1 da Cláusula Segunda, prorrogando-se o período de vigência do 
presente contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:  
 

2.1 – A vigência do contrato irá do dia 07 de março de 2017 a 31 de dezembro de 
2018. 

 
2- CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1 – O valor mensal do aluguel será de R$1.400,00 (um mil quatrocentos reais), sem 
reajuste, com anuência do Locador. 
2.2 - Fica alterado o item 3.1 da Cláusula Terceira do Contrato supra, acrescido do valor de 
R$16.800,00 (dezesseis mil oitocentos reais), passando a vigorar com a seguinte redação:  
 

3.1. – O valor global do presente Contrato é de R$30.519,84 (trinta mil quinhentos e 
dezenove reais oitenta e quatro centavos). 
 

3 – CLÁUSULA TERCEIRA 
3.1 - Fica alterada a Cláusula Quinta, acrescida da seguinte dotação orçamentária: 
080002.1236100132.050.33903900000 – Ficha 183. 
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4 – CLÁUSULA QUARTA 
4.1 - As demais cláusulas do Contrato original ficam inalteradas e, para que surta os efeitos 
legais e de direito, firmam o presente. 
 
Iúna - ES, 27 de dezembro de 2017. 
 
 
Weliton Virgílio Pereira – Prefeito 
Locatário  
 
 
INSTITUTO ENSINAR BRASIL 
Claudio Cezar Azevedo de Almeida Leitão / ou procurador legalmente habilitado 
Locador 
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