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QUINTO TERMO ADITIVO

ao Contrato n° 093/1997, celebrado
entre o SENADO FEDERAL e a
AlOUCAR - lOCAÇÃO DE VEíCULOS
lTDA.

o

SENADO FEDERAL, neste ato representado por seu DiretorGeral , AGACIEL DA SILVA MAIA, e a ALOUCAR - lOCAÇÃO DE VEíCULOS
LTDA., neste ato representada por JOSÉ MÁXIMO MACHADO DE OLIVEIRA,
tendo em vista o expediente da CONTRATADA, fis. 40/41, a autorização do
Senhor Diretor-Geral, fi. 60, e as demais informações contidas no Processo nO
011.267/99-2, resolvem aditar o Contrato nO 093/1997, com base na sua Cláusula
Sexta, no art. 36 do Ato da Comissão Diretora nO 24, de 1998, e na Lei nO
8.666/93, mediante as seguintes cláusulas:

cLÁUSULA

PRIM~IRA

O valor mensal do Contrato nO 093/1997 fica reajustado em
5,5808%, passando de R$ 5.651,25 (cinco mil e seiscentos e cinqüenta e um
reais e vinte e cinco centavos) para R$ 5.966,63 (cinco mil e novecentos e
sessenta e seis reai s e sessenta e três centavos), a vigorar a partir de 10 de
junho de 2000.
PARAGRAGO ÚNICO - O valor global do contrato passa a ser de
R$ 71.599,56 ( setenta e um mil e quinhentos e noventa e nove reais e cinqüenta
e seis centavos).

cLÁUSULA SEGUNDA
A CONTRATADA deverá apresentar garantia, no prazo de 1
(dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento, visando tender ao
reajuste concedido, em conformidade com a cláusula nona - da
ran( do
contrato original c/c art. 56 da l ei nO8.666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam mantidas as demais clausulas e condições constantes do
contrato original. do primeiro. segundo. terceiro e quarto aditivos. não
expressamente alteradas por este termo.
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante designadas, que
também o subscrevem.
Brasília,1.5 de f'r,JJ)~

de 2000.
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