ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CABllDlBO.RI

l' TERMO ADITIVO
CONTRATO N' 006/2015

~~G\SV~YIVO
li?ú
A CA}"lgR~MUNICIPAL
DE/cARAZiN~O,
pessoa jUrldl4'j8e direito público,
CNP1-I~,9.965.222/0001-52, (com :",ede ~a Avenida Flores!;~â\Cunha,
799,
C....ar~~if1ho/RS, representada"<"'pelo seu P~esidente, Senhor Vere~dor Anselmo
Britzke, brasileiro, casado, inscrito no CPF. sob o n. 807.903.990,g1ttesidente
e
(d?"h1iciliadO na ~ua Juvenat'"M.artins d~ O;liveira, n. 36, bairro Vija,~.~j~a, nesta
/"}Cldade de Carazmho---RS,aqul denommada, CONTRATANTE; e AL T(SERVICE
,<CENTRAL
DE SERViÇOS LTDA '~, IVIE, inscrita no) CNPJ
o n'
14.778.359/0001-07, com contrato'. arquivado na Junta Comercial "sob o n.
43207037596, em 07 de novembro de.2011, estabelecida na Rua Timbauva, n.
303, Loja 1! Bairro Ideal, na cidade,de Novo Hamburgo - ~S, CEP 93410-200,
neste alo :"representa-da pelo seQ'hor "E.dson Antônio: 8cariezini, brasileiro,
divorciado, portador do RG n. 9037433514 e .do CPF, n. 450.993.080-15, residente
e domiciliado na rua Malta n..4.o6, Bairro Feitária, nà cidade de São LeopoldO RS, CEP 93054,410, conforme!poderÉls.fpor ele outorga-dos [na Procuração, com
reconhecim~nto\~\ee firmas em .02/.03/2.016, pel.o' 1° f Tabe}ionata de Notas e
Protesto de Novo Hamburgo - RS, doravanle de.nominada CONTRATADA,
resolvem, cpm fulp'rp no inciso 11do ~2\do artigo 57i1~'Lei ~ederal n. 8.666/93 e
na Convenção Coletiva
de Trabalho_:2016/2016/re9istrada
no MTE sob n.
~'
..
..
RS000136/2016, celebrar o l' TERMO ADITIVO do .contrato n. 006/2015, com a
finalidade de reajustàr ~alores e prorrogar prazo!conforme il"m 3.5 da cláusula 111
e item 6.}da cláusula (;yl, ambos do,' referidb cántrato, r:espeitadas as demais
cláusulas outrora pactuàda~mediante os seguintes termos e cbndições.
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1,1, O preçá{otal é deR$ 6.505,45 (seísmil.e!quinhentos e cinco reais e quarenta
e cinco centavos) men'sàis,.,com efeitos r.etroáli\tôs a contar de 1° de janeiro de
2016"/
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2.1. O contrato vigorara p'e"lo.'prazode~1-2:.(doze) meses, IniCiando-se em 02 de
março de 2016 e com término em 1° de março de 2017, podendo ser rena ado
por iguais períodos sucessivos, até o limite máximo de 60 (sessenta)
eses,
conforme disposto no inciso 11 do artigo 57 da Lei Federal n. 8.666/93, me 'a~ e
novo termo aditivo assinado pelas partes.
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CLÁUSULA TERCEIRA -RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. O valor d~ste ajj.!,~~o~é,,:,d~
a~fÕxr~~a~
.....
e~te).R$ 78. 065,40 (se,t~nta e oit~ mil

e sessenta e c,nCOI~efl,,~\~e,~uarentâYelc,nco:ce,nlayosJ'paIao exercI CIO do penado
descrito na 9IáUSúla;ariterior, podendo variar
m~isto'~~pa.ra
menos em função
das .qu~~Qtidà.9is~en~~is
de ~alores~dquiridos,em"~!~LJ~~
das admissões e
d,e~l~s~.~?>~~e:
funclonanoseJem face daqueles que pod~ra9.~!)~~em gozo de
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CLÁSULA QUA~TA - DISPOSiÇÕES GERAIS E FINA~

As dem;i~clâu;;;;;-condiçõe~9

I
4.2 Fica eleito

~ontrato n. 006/2615 que nãO"ienham

deste Term6 Adiiivo~permanecem in~lteradas

sido objeto de alteração

questões

\..~

do contrato
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erem vigor.
dúvidas

ou

FUNDAMENTO LEGAL
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5.1 A presentel,p'rorrogação
se fundamenta no incis,? ,11 e 92° do artigo 57 da Lei
Federal n. 8.666/93 e, sobretudo, na autorização émanada da Presidência desta Casa.
I

\\

\~

I

li

.A;

E, por estarem \justos
testemunhas, assinan\este

e acertados(
os _contratantes,
juntamente
com duas
Termo Aditivo,em/04
(-Jias) vias, de igual teor e forma.
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LUIS FERNAND BOURSCHEID

Testemunhas:

Ahm~s7"l.!!raújo
Fabia~ntiago

C iI«----procurador
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an - CPF 735.724.460-15
ereira - CPF 945.220.490-72
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