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Câmara Municipal de Conselheiro Lafalete
Ó2/20,1
SËGUNDQTER1O ADLTIVd MáttM9
ContPato que entre'si celebra'rrf a CÂMARA MUNICIPAL-DE CÓNSELHEIRO LAAIETEstado
de Minas Gerais, com endereço na Rua Assis Andrade,riD 540, Cenho, Cçnse16ejr61afaiete 19 380 914/0001-53, neste to
MG - GEP 36400-000 inscrita no 'CNPJ/MF .sqb
representdapor seu Presidente, Verealor Sftndro Jose dos SntosÇclQravante dQnominada
simplesmente de CONTRXTANTE e empresa OL MÓVEL SÃ, repiesei'itada pio seu
r'epreseMapte legal, Senhor',Juliano Oljvetra Assis, brasileiro, 'casado, Executivo de-Negócios,
portadd'r da Carteira de Identidade n2 MG-10 663 107, Mxpedida pela SS,P/MG e do CPF n2
038.390.316-56,
com 'sede
,
no Setor Comercial Norte Quadra Q'3 - loco A, Sjii - Terreo,
Edifício Telefônica, Bairro Asa Norte, nà,cidade de Brasilia, Distnto Federal, CEP 707t3-00,
inscrita no CNPJ/MF sob Q n2 05423963/0001-11, doravante denqminada CO1'JTRAT.APA,
em decorrência do 'Processo Adrn'inistiativo rw 071/2015, çdlebraram o Contrato
032/2015, ao 'qual resolvem firmar o p'resente Termo Aditivo que€rá
Admiqistraffvo
regido pelas cláãsuks e cpndiçõcsqtrèe seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRÃ DO ÕPIETO - -'- '
- O presnte'teimo tem pot objcto a prorrogação do pnzo de vigência d6 Contratü
Administrativo pQ 032/201 5(tnt ido em sua-( fauula Pnmeii , que atem de estipula lo pceviu
aposibtlida'de-de tal -proi'roaço, tbndo o novo prdzd iníci em 31 de dezembro de 2017 «
7téfliiïfio emOS Õ janeiro-de 2018.1
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CLÁUSULA SGUNÃ-DÁ JUSTIFICA,
O prese4e tdrrpb é faz flCÇCS5L1 rio,
vantajoso para a'CONTRAJANT
acontinuação da 'prestaÇão de serviços deciifeco
ate,ria1 gáfico, pâTrã - atend& .às
nçcessidaØes da Secrqati i e G abmetes dacamcux MJ,lnLupal rela'CONTRATADA, qàe vem
cumprindo fieltneneo CoiftradAdministrativo.n 025/2017..
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CLÁUSULA TERCdRA :DA FINDAMETAÇÃd LEGAL'
resente teimo ;em como fundamentaçãD legl a Claúsula'Peiei do Contrato
Adrninistttitto n- 025/20'1.7, e o art. 57', II, da Lèi ederal n
de 21 de,junho de 1993.
CLÁUSVL\ QJARtAt DA TihCAÇÃQ
FjcrpT rtiff a4õdaàsdefnis cláusülas ecobdiçõ sestabcÍecidano Con'tratp
-,AdministtatiVo ?i4Õ25k0itue. õrase 'adita, comnatíveis e não >erada's pelo presêtë
instrumento.
kt"

actdaãa(firmaM os representantes i4as partes
E, p6r estarei ,'Éiss?tjus,Ias e'
contatafits opresente Termo Aditivo eni três via&sJe igual teor e forma e para os mesmos
fins de direito, na,presóna das tflemünhiasrabaixo.
Canselheiro.-Lafaiete, 29 de dezembro de 2017.
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