
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 VISAO ASSESSORIA S/C LTDA, como CONTRATADA, neste ato
representada pelo socio proprietario JERSON ZAINE, tendo em vista que no
proximo dia 31 de dezembro de 2015 termina o prazo fixado no contrato
oriundo da Carta Convite n° 01/2014, cujo objeto e a assessoria contabil, na
area de orgamento e contabilidade publica da Camara Municipal de Santa Fe
do Sul, firmado em data de 14 de janeiro de 2014, em pleno vigor nesta data,
eis que aditado em 22 de dezembro de 2015, resolvem, de comum acordo, e
principalmente por convenience e no interesse da Administragao, ADITAR o
referido contrato, conforme permissivo legal contido no art. 57, inciso II, § 4°, da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (LEI DE LICITAQOES), e o fazem
mediante as clausulas e condigoes seguintes:

Clausula Primeira PRAZO

O presente Contrato tera vigencia durante o ano de 2016.

Clausula Segunda PREQO

O prego mensal reajustado pelas partes, com vistas a manter o equilibrio
financeiro, consoante permissivo legal contido na alinea “d”, do inciso II, do art.
65, da Lei 8.666/93, passa a ser de R$ 2.938,00 (dois mil novecentos e trinta e
oito reais), perfazendo o valor global de R$ 35.256,00 (trinta e cinco mil
duzentos e cinquenta e seis reais).

Clausula Terceira CONDIQOES 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 orgamentaria:
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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 juridicos efeitos de direito.

Santa Fe do Sul, 11 de dezembro de 2015
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Milena Guillen Cruz Staglianolaiane Cristina Luiz Bueno
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