Câmara Municipal de Zonselheir
ESTADO DE- MINAS GERAIS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Na029/2016

Contrato qúe entre si celebram a- CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELH IR() LAFAZETE,
Estado de Ivihas Gerais, com êndereço na Rua Assis Àndradê, na 540, .Centro,
Conselheiro Lafaiete - MG - CEP 36.400-000, inscrita. p0 CNPJ/MF sob o nfl19.380.914/0001-53, neste ato reprèsentada por seu Presidenté, Vereador Sandro José
dos Sa1tos, doravante denominadà simplesmente de CONTRATANT e a empresa
OIÍMÁQIJINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., com sede na Rfa.Artur Nascimento, no 6,
-Centro, ia cidade de Conselheiro Lafalete, Esdo. de Minas Gerais, CEP 36400-000,
inscrita no 'CNPJ/MF.. sob á n' 2155L981/0001-'35 e Inscrição Estadual, nfl
1834784420064, nete ato iepresentada por seu Sóélo' Senhor Reginaldo José Milagre,
portador dodocumento de idntidad
MG- 4.10&66e doCPF n2 591.906.986;4,
doravante, denominada CONTRATADA, em decorrência do Processo Admfnistrativo nQ'037/2015, celebraram o Contrato.Administrativo.na 029/2016, ao qual resolvem firmar
apresente Termo Aditivo kue será regido pela áusulas e condições quê se seguem:
t
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CLAUSULA

MÉIR-ÔDOR

O resenté teimo te m
por Õbjetu a" prorrogação cio prazo d vigência do
Contrato Administrativo---'j2_ 029/201, tratado em su Clausula Terceira, que além de
estipula-la préviu a possibilidade de tal prorrogação, te do b novo prazo início em 03 de
Janeiro d&)17, com- «etos retroativos a la de Janeiro, é termino em31 je dezembro
domésmo aho.
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-MANUTENÇÃO DAS ATLVIDADESDA CAMARÁ

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercéïros - 1essoaiurídica

CIÁUULATER.cEIRA- DA JUSTIFICAÇÃO

O presente termo se faz necessário, por ser mais- vantajoso para a
CONTRATANTE a continuação da prestação de -serviços de- reprodução ,de dkcumentos
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(cópias xerográfcas), ëncadernação1 e plotagem para atender às recesi
Seretaria e Gabinetes da Çârharà Municipal.
.

es da

ClÁUSULA QUARTA DA ]FUNDAMENTAÇÃO)LEGAL
-

O presente termo iem como fundamentação'.legal a ;cláusula Terceira. do
Cohtrato Administrativo nfi 029/2016, o rt. 57,'11, da Lei Federal n 8666, de 21 de
junho de-1993.
/
a valor prçvisto. no, áfratá :.bjet
esente Termo. Aditivo 'será
reajustado em 7,390/p Ïsete vírgula trinta e hove ôr cento) com base no INPC
acumulado nos WtfinÁ 12 (doze) meses...
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Ficam ratificadas £odas as deriÇaisdl u1s e coictões estabelecidas no
1ta,comptfvels e não alteradas pelo
Contrato Adnimisti-ativ 1Q ó29/~016,qyq,or
preenteinstrument.
E, jor estareni, assim, Justas e'acordda, firmam os representantes das
partes cbhtatantes o resent Termo Aditivo. em três vias de igual. te9re1brma e para
os mesmos fins de dlreitQ, na presença das testemunhas abaixo
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Conselheiro LafaiËte, 03 de )aneu'o de 2017
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