
CAMARA MUNICIPAL

SANTA FE DO SUL
ESTADO DE SAO PAULO

TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

Que entre si fazem, de um lado, a CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DO
SUL, como CONTRATANTE, neste ato representada pelo Presidente, Vereador
ORTENCIO VIEIRA RAMOS SOBRINHO, e, de outro lado, a empresa SISTEMA
SANTAFESSULENSE DE COMUNICAgAO LTDA, como CONTRATADA, neste ato
representada pelo Diretor, Sr. LEANDRO DE ALMEIDA LIRUSSI, tendo em vista que
no proximo dia 31 de dezembro de 2015 termina o prazo fixado no contrato
oriundo da Carta Convite nQ 02/2013, cujo objeto 6 a transmissao "ao vivo" das
sessoes ordinarias e extraordinÿrias da Camara Municipal, por radiodifusao sonora
na Frequencia Modulada (FM) ou Amplitude Modulada (AM), firmado em data de
02 de Janeiro de 2014, em pleno vigor nesta data, resolvem, de comum acordo, e
principalmente por convenience e no interesse da Administrate, ADITAR o
referido contrato, conforme permissivo legal contido no art. 57, inciso II, § 4e, da
Lei Federal nQ 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAgOES), e o fazem
mediante as clausulas e condigoes seguintes:

Clausula Primeira PRAZO

0 prazo de vigencia do contrato fica prorrogado por mais 01 (um) ano, a
vencer-se, portanto, em 31de dezembro de 2016.

Clausula Segunda PREgO

0 prego mensal continua inalterado sendo de R$ 7.327,00 (sete mil
trezentos e vinte e sete reais), perfazendo o valor global de R$ 87.924,00 ( oitenta
e sete mil novecentos e vinte e quatro reais)

Clausula Terceira CONDigOES GERAIS

Continuam em pleno vigor as demais clausulas e disposigoes anteriormente
pactuadas e nao alteradas pelo presente instrumento.

Clausula Quarta RECURSOS

As despesas decorrentes deste Aditamento Contratual correrao por conta
da seguinte dotagao orgamentdria:

Elemento Economico: 3.3.90.39 — Outros Servigos de Terceiro — Pessoa
Jurldica
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E, por estarem assim justos e aditados, firmam o presente termo,
juntamente com as testemunhas instrumentarias adiante nomeadas, para que
possa produzir os legais e jurfdicos efeitos de direito.

Santa Fe do Sul, 15 de dezembro de 2015
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