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/ADIT1VO DE 'CONTRATO 004/2015
CONTRATO N°j3/2013 DE PRESTAÇÂO~DE$ER~IÇOS DE VALE

ALlMEN'TÀÇÃO EM FORMA DE CARTÃóJjlAGNÉTICO
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A ,CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público,
CNPJ 89,965,222/0001-52, com sede na Avenida Flores da CliRhà, 799,
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/ Carazinho/RS, representada pelo selJ Presidente, Vereador PAU~INO DE
, :MOURA, inscrito no CPF 325A65,050-68~residente e domiciliado na Rua Antônio
Pasin, na, 390, nesta cidade, aqui denominado, CONTRATANTE, e BANRISUL
CARTÕES S.A., sociedade empresária, inscrita no CNPJ sob o na
92,934,215/0001-06, com sede na Rua Caldas Junior, na 120 - 90 andar, CEP
90018-900, por seu representante "Iegal, in fine, Cléber,' Breitenbach, Gerente
Executivo, portador do RG n ° 3064773074 e inscrito no CPF sob o na
009.905,140.05,'" denominada:JCONTRATADA resolvem celebrar o presente
ADITIVO de contrato, para p"restação de serviços dê fornecimento de vale
alimentação na forma de cartão magnético, que serão reaiizados na forma e
mediante os termos e condições a seguír: . , '
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CLAUSULA PRIMEIRA- OBJETO
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1.1. ConstitLiíobjeto deste instrumento de aditivo o mesmo do"éontrato n. 13/2013,
qual seja; o fornecimento"de'vale alímentação-na forma de cartão magnético e
senha, áos'funcionários da Cãmara-Municipal de Carazinhb. (' ,
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CLÃUSUL(SEGUNDA - VIGÊNCIA <-Õ -. /"
""~, . ,.;?

2.1. O presente cQntrato terá.vigência de01 :05.2015 a 01.05.2016.
2.1.1 A CONTRATANTE poderá-optar pela prorrogação desse prazo, mediante
acordo entre as parte~:-na.forma do artigo 57,.lnc.-II,' Lei 8.666/93, observado o
limite estabelecido nó art. 23~11.-letra~a"damesmá:J~L). r--:."f / 71 .•~.-0'- • " •• ;.-
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CLAUSULA TERCEIRA -RECURSOSORÇAMENTARIOS

3.1. O valor deste aditivo é de aproximadamente R$ 190.000,00 (cento e noventa
mil reais) para o exercício do período descrito na cláusula anterior, podendo variar
para maís ou para menos em função das quantidades mensais de valores
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adquiridos, em virtude das admissões e demissões de funcionários e em face
daqueles que poderão estar em gozo de férias, beneficio ou qualquer outra causa
de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho.
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4. Fica .eleit<HJ' foro da Comaréâ dé'Carazinho (RS),"parii dirimir dúvidas ou
ques,tõe:;;oriundas do presenté termo. \ ••.j~"
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/: e;-por estarem justos e acordados, assina o presente contrato em15tt:rêS) vias
-.;' de igual teor e forma, juntamente com as iestemunhas abaixo, de túaõ:C1entes.
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As demais cláusulas permanecem inalteradas. ~

, carazinh) 30 de abril de 2015.
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