Câmara MuniCipal de Coàselheiro - Lafaiete
SEGUNDO TERMO ADÍTÍVO
Na 0.29/2016
Contrato que entrei celebram CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIROLAFAIETE, Estado
- de Minas Gerais, com éudereço na Rua Assis Andrade;fla 540, Centro, CpnseIheiro Lafaiete MG- - CEP -36À00-000, inscrita no CNPJ/MF §ob o- na 19.380414/0001-5-3, neste ato
representada por seu Presidente, Vereador Sad'dro José dos Santos, dotavante denominada /
simplesmente 1e CONTRATANTE e a empresa OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,
- com sede na Rua Artur Nascimento, na 62, Centro, na cidade de £dnselheiro Lafaiete, Estado
dê Minas GGiais CEP 364W000, inscrita no CNPI/MF sob o na 21.551.981/001-35 e'
Inscrição Estadual na 1834784420064, neste Pato representada por seu Sócio, Senhor
Rêginaldo José Milâgre, portador do docfumento de identidade n2 MG -, 4:106.686 e do CPF n2
1
591906.986-49, doravante deflomi-nada tONTRATADA, em decor'rência do Processo
Administrativo na 08.7/ZO15, celebraram o Cdntrafo Administrativo n 029/2016, ao qual resolvem firmar b present&Termõ Aditho que4erfi regido pelas cláusulas e condições que se
seguem:
rCLAUSULA PRIMEIRA- DO'JTO,
O presente terno tein por--o'bjeto a proribgaçãoklop'razo de vigência do Contrato
Adjrnnistrativoa 029/2016,trat4lo en üa'Clauspla3qrèeira, tque alem de estipula-lo previu
a_possibilidade de tal prorrogçãtndo o no'ío pràzôffifÇo em 3-1 -de dezembro de 2017 e
tér±ino m 05-de janefrq «e 201ai
4

CLAUSYLA SEGUNDA - DA ØJSTIFIC'AÇ
O presente termo s6 faz h4Õêssárip,ppr
¶'isI'ai{ajqso para a CONTRATANTE
a continuação da prefação dç serviços de coíffeç,ço
material gráfico, para atender as
necessidades da S,ètretaria e Gabinetes da Câqiard'fyjjMip!aLpeltONTRATADA, que vem
cumprindoïielmerite oCofitratp Administrativo n 0Z5/2Ofl.
.'
•
TERCEIRA -,DA FUNDAMENfAÇÃO 1gGÀL
/
- ' O pfesènte termo tem-corno fundament'ação leg ai' a Cláusula Terççir'do Contrato
Adniinistrivo n02572017, e o art. 57, II, da Lei Federal n 8.666, de 21 de 'junho de 1993.
dÁUSIIAQÜARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam rat(fièadas todas as demais cláusulas e êondiés estabelecidas no Contrato
D ora se adita, copatíveis
Administrativo na 025/201'que
m
ê não alteradas pelo presente
instrumento.
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E po.r es,tarS-tssjij,Justa p adordada; firmam os repreSent
antes- das partes
contratantes o prèsente Termo Ad(tivo eni três vias:de igul teor e forma e para cis mesnos
fins detlireitor na presença dastetemdPhks abàixo.
Conselheiro Lafaiete, 29 de dezembro de 2017.
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