
TERMO ADITIVO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃo DE SERVIÇos 

Por este Termo Aditivo ao Contrato de Locação, de um lado, CAIXA BENEFICENTE DOS 

BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, pessoa juridica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 00.618.280/0001-04, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, 

e de outro lado, AHP-ADMINISTRAÇÃO DE HÓTEIS E POUSADAS LTDA, pessoa jurídica, inscrita 

no CNPI/MF 38.220.845/0001-65, doravante denominada CONTRATADA, ambos qualificados 

nos seguintes contratos de prestação de serviços, resolvem aditar os contratos mediante as 

subsequentes condições 

1. DO OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço 

das Pousadas de Pirenópolis 1, localizadas na Rua Petrolina, Quadra 03, número 12, 

Parque Jardim Brasília; Pirenópolis 2, localizada na Rua Anduzeiro I, Q. 1, L. 6, S/N, Vila 

Anduzeiro; e Pirenópolis 3, localizada na Rua do Campo, 22-Centro, na Administração 

e Prestação de serviços de compra de equipamentos, serviços de limpeza, manutenção 
e contratação de 05 (cinco) funcionários para ampliação das Pousadas na cidade de 

Pirenópolis G0, sendo 03 alugueis com o total de 20 (vinte) acomodações completas 
com (cama de casal, solteiro, televisão, ar-condicionado e frigobar), sendo 02 (duas) 

pousadas com piscina e área de lazer. 

DO VALOR: O custo mensal para os serviços ofertados será de R$ 47.000,00 (Quarenta 
e sete mil reais, sendo realizado o pagamento até o dia 10 (dez) de cada mês. O valor 

citado refere-se a 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) de aluguele contratação de 05 

funcionários, bem como pagamentos de impostos. 

2. DO OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço 

disponibilizando diárias em hotéis e pousadas de Aracajú- SE, bem como o hotel: Algas 

Marinhas. 
DO VALOR: O custo mensal para os serviços ofertados será de R$ 10.000,00 (Dez mil 

reais), sendo realizado o pagamento até o dia 10 (dez) de cada mês. 

3. DO 0BJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de 

serviços disponibilizando diárias em hotéis e pousadas de Porto Seguro-BA, bem como 

os seguintes Resorts: Porto das Naus, Bosque do Porto e Coroa Vermelha. 

DO VALOR: O custo mensal para os serviços ofertados será de R$ 20.000,00 (Vinte mil 

reais), sendo realizado o pagamento até o dia 10 (dez) de cada mês. 

4. DO 08JETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço 

disponibilizando 12 apartamentos do Lacqua Di Roma em Caldas Novas-GO. 

DO VALOR: O custo mensal para os serviços ofertados será de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais mil reais), sendo realizado o pagamento até o dia 10 (dez) de cada mês. O valor 

citado refere-se as taxas de condomínios de 12 apartamentos no valor de R$ 1.000,00 

(Hum mil reais) cada, mais o valor de R$18.000,00 (Dezoito mil reais) referente as diária 
de café da manh�. 



O presente contrato é alterado no valor e na data sendo queo contrato fica alterado no período 

de 02 anos a contar da data da assinatura de 13 de agosto de 2021, com multa de 03 (três) vezes 

o valor do vigente contrato que passa a ser no valor de R$ 177.000,00 (Cento e setenta e sete 

mil reais). 

E, por assim estarem de pleno acordo com a cláusula e condições acima, firmamo presente em 

duas vias de igual teor e fo juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

5CIO DE Tauatinga - DF, 13 de agosto de 2021. 
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Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de: 
[Jsec9ow5] -REHATA CAROLIME ALVEs LIMA 

OFIC Cxia eh younad AO DO 

André Sérgio Silve o 
do Nascimento ROLFO GENESIO MARQL BARROSO 

Oe: TJDFT20210100638788MDJA Func.: RAPHAEL 
Tagiatinga-DF, 29 de Novembro de 2021 

Aala ASp lime ESCREVENYEUTORZADO Escruvente 
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André Sérglo Slva 
do Nascimento 

Escrevente 
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