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Processo de Inexigibilidade de Licitação n.001/2014

2' TERMO ADITIVO
CONTRATO_N_'008/2014

G'~l I),.]U/n
~"\ ~2° 'lII~érmd Aditivo'_,::ab O'àntrato de Assinaturas de

~ Informativos de Atuaiizaç6€S,LMensais aos MunicípiosV (co~trato,n',008/2014), rirfilad6/,ér'}, 06103/2014, que
L?,...., entre si celebrfm a Câmara Muniéipal de Carazinho e
/i~ o~lnstituto Gamma de Assessoria ..•.a"0rgãos Públicos -

~V lIAM~ \ "~
(~ A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa juridica"de direito

/,:públiCO, CNPJ 89,965222/0601-52, c0.;n s~"de-na-AvenidaFlores da QU'nba,799,
~Carazinho/f1.S, representada pelo ~eu~freasidente,Senho~Vereadôrr'Anselmo

Britzke, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n. 807.903.990-91, residente e
domiciliado Ina Rua Juvenal Martins .•.de Oliveira, n. 36, ba'irro Vila Rica, nesta
cidade de Carazinho -. RS: aqui denominada, CONTRATANTE; e INSTITUTO
GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRG.Ã:OSPÚBLICOS - IGAM, pessoa juridica de
direito privado, com 'sede na Rua dos And,adas>,15601- ;18' andar - Galeria
Malcon, nÓ centro de Porto Alegre. I:....RS, inscrita ,no CNPJ sob n°.

, ,'- " ,.' I" . -.
01.484.70610001.-39, neste ato representado por. seul sócio-diretor, Sr. Paulo

r '.lo ,.- •... ,-- --.' - ; ,
César Flores, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, com a finalidade
de renovaçao dé'\prazo, com fulcro no inciso lI'do arrtigo 57 da Lei Federal n.
8.666/93 e jcláus'ula segunda do contrajo n. 008/2Ó14, re~peitadas as demais
cláusulas outrora pattuadas, medi'ante"o( seguintes,(errrlOs e\~condições

) \' . r Ii ~,CLÁUSULA PRIMEIRA/- DONALOR\,,; I
1.1. o preço total é de R$ 15-,322,08:(quinze mil e trezentds e vinte e dois reais e
oito c~hta~v9s), pagos em'l~ 'par~~IJs.1fe•...R$ 1.276,84j(hu~1rl"1,J e duzentos e
setentà,e se'is reai~ e oitenta ~quatro c~.o.tavos). h'--..1 V
1.1.1 O venêimento se dará em periodos suêessivos,e os déIYitos bancários serão
conforme a'qpÇãO "desçrita .no' item 1 à-n'&ribr-!s~náo ~que o/'primeiro débito será
efetuado em àté 10 dla-s;da_assinatura dO_-.:c6ntrâ"toe'as;-demais parcelas serão
debitadas até o dia_pSd~ cad~-:'-mês~ r-~ . -..:::. -./

1,1.2 Os boletos bancários e notas fiscais'devem--s-er enviados aos cuidados da-. - - .• .--- r1'
servidora Lucia na ~endereço.eletrônico_ contabi IidaCle@camaracrz.gov.br.

/lI!~'iilviM) , .~'.:"
CLAUSUl.kSEGUND;<\ - VIGENCIA

2.1. O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em 07 d,e <!f'y
março de 2016 e com término em 06 de março de 2017, podendo ser renovado (JQ
por iguais periodos sucessivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) mese]
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conforme disposto no inciso 11 do artigo 57 da Lei Federal n. 8.666/93, mediante
nevo termo aditivo assinado pelas partes.

Testemunhas:

CLÁUSULA TERCEIR£,,~RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS....'r;L•.\ uvO ..
3.1 O Valor deste,adltlvoYede, aproxlmadamente.tR$'1.5.322,08 (quinze mil e

• \ '.'- '. -...-:~ . . f, ~~'I'""'.'~. ,trezentos e,~.tnte:"e_~dolsreaIs e OIto centavos) para o e>se:rclcro do penodo descrito
na CláuSu!~a~têrior. ~~ V/U

/ ~ CLÁSULA QUA~TA - DISPOSiÇÕES GERAIS E ~'ÃIS

!~ '. 7. _ I -ã
4.1l'As demais clausulas e condlçoes do Contrato n. 008/2014 qúe'<hâo tenham
(;idb 'objeto de alteração destê Termo Aditivõ permanecem inalteradase--:eiTl vigor.
/-,)" . ~"".-." ,.......i I ':....-
"':~.4.2 Fica eleito o foro da Comarca de 'Carazinho - RS, para dirimir d,úvidas ou

questões oriundas do p~ese~teTermo. ..• I
CLAUSULA QUINTA - FUNDAMENTO LEGAL

, , ",.f - "'" I j
. . . "' ,

5.1 A presente prorrogação se fundamenta'no inCiso II e .S2° do artigo 57 da Lei
Federal n. 8:.666/93 e, sobretudo:' na autôriza'çâo emanada dai Presidência desta Casa.

E, por estare~\ justos e '~k~ertado;,~\.os cont'~at~tt"~s, Luntamente com duas
testemunhas, assjnam este Termo Aditivo, em 03 (três) vias, de igual teor e forma., '. (

,"'t I f
I Carazinho/RS, 07cde março de 2016.

) AJat~Jp~[I
f", PRESIDENTE CÂMARA' DE CARAZI~HO,5) "(>./// / (C

INSTITUTO GAMMA DE ASSES~A ÓRGÃOS PÚBLI

'''''(~C~!t~~.Y;
~ uís FERNAN BOURSCHEID

CJA. D~rocuradO~gislatW~
"~V\19N3~~,9~542 •

Ahma~ ,;jo hm - CPF 735.724.460-15

Fabiano S ntiago Pereira - CPF 945.220.490-72
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