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TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO DE GESTAO 004/2017/SED

TERMO DE ADITAMENTO OUE ENTRE

SI CELEBRAM. AO CONTRATO DE N

0042019, OUF TEM COMO OBJETO. O

CONTRATO DE LOCACAO DI

VEICULOS SEM MOTORISTA.

O CENTEDUC - Centro de Solucêes em Tecnologia e Educa€ao, pessoa juridica de direito

privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/ME sob o n* 22,579469/0001-60. por meio de

sua filial, inserita no CNPJ n* 22.579.469/0002-40, estabelecida na Rua 101. n? 35. Od.F-

17,Lt 03 Setor Sul, Goiënia/GO, CEP 74.080-150, neste ato representada por seu Presidente.

FERNANDO LANDA SOBRAL, inserito no CPF 004.414.231-59. portador do RG Sob n"

4174049 DGPC/GO, doravante denominada CONTRATANTE ou LOCATARIA. e

CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA, pessoa juridica devidamente inscrita no CNP)J

sob o no 05.585.327/0001-96. com sede na Avenida Sao Francisco, Setor Santa Genoveva.

Goiania/GO. CEP: 74.672-010, representada por seu sécio administrador. Sr. Luiz Clari

Lucas, brasileiro, divorciado, empresêrio, portador do RG n? 2007327576. imscrito no

CPF/MF sob o n* 227.832.290-72, chamada a seguir de CONTRATADA ou LOCADORA.

Pelo presente instrumento, as partes tém entre si justas e acertadas., 0 presente termo

aditamento ao contrato n" 004/2019, considerando ter havido interesse reciproco entre os

contratantes e de acordo com as cldusulas e condicëes seguintes:

A clausula 1.2 passa a ter a seguinte redacao:

1.2. DAS ESPECIFICACOES DOS VEICULOS: Os veiculos a serem locados deverao conter

as espeeificagbes deseritas abaixo:
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Veiculo de servico comum (popular), com guilometragemlivre, para transporte
de Funciondrios em servico. pessoas. materiais. documentos. peguenas carga se

objetos, veiculos seminovos com alé no maximo 5 (cinco) anos de uso. nas
Cores branca. preta, cinzZa ou prata, modelo “hatch” ou “sedan”, movidoa

gasolina ou bicombustivel (gasolina/dlcool). com 5 (cinco) portas, motor |.O L

ou superior, ar condicionado. direcêo hidraulica,freios ABS.

AirBagcapacidade para 5 (cinco) ocupantes. incluindo o motorista, & com
todos os acessérios obrigatérios exigidos pelo CONTRAN

Veiculo utilitêrio (pick-up). com guilometragem livre, para transporte de
Funciondrios em servico, pessoas, materiais.documentos. peguena seargas €

objetos, veiculo seminovo com até no maximo 5 (cinco) anos de uso, nas cores
Veiculo - Uitilitêrio branca, preta, cinza ou prata, movido a gasolina ou bicombustivel (um)

(gasolina/alcool), com 2 (duas) portas. motor |.4 L ou superior, ar

condicionado, diregao hidraulica,capacidade para 2 (dois) ocupantes, incluindo

o motorista, e com todos osacessérios obrigatorios exigidos pelo CONTRAN

Veiculo utilitario (pick-up cabine dupla), com guilometragem livre, para
transporte de Funcionêrios em servico, pessoas. materjais.documentos,

Objetos, veiculo seminovo com até no maximo $ (cinco) anos de uso, nas cores
Veiculo — Uulitêrio branca, preta, cinza ou prata. movido a gasolina ou bicombustivel
— Cabine Dupla (gasolina/alcool), com 2 (duas) portas, motor |.4 L ou superior, ar

condicionado, direcao hidréulica,capacidade para 4 (guatro) ocupantes,

incluindo o motorista, e com todos os acessérios obrigatérios exigidos pelo

CONTRAN

10 (de)Carro - Popular
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A clêusula 6 passa a ter a seguinte redacao:

6. O valor agui pactuado pela LOCACAO de cada veiculo serê de R$ 2.300,00 (dois mil c

trezentos reais) por unidade para os veiculos dos tipos carro popular e utilitêrio, e o valor de

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) para o veiculo do tipo utilitario cabine dupla.

Permanecem inalteradas as demais cldusulas contratuais.

E, por assim estarem justas e avengadas. c depois de lido ce achado conforme, as partes

assinam o presente termo de aditamento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e subscritas

também por 02 (duas) testemunhas.
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