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1.0 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 0912016 

1. 0  TERrsIO BE ABITAMENTO AO CONTRATO N.° 09/2016, 
do PrestaçAà do Serviços de administraçio e gerenciamento do 
fornecimento de Cartoes Alimentaçio celebrado entre a Cãmara 
Municipal do JardinOpolis e a empresa VEROC}IEQUE 
REFEIcOES LTDA., CHPJ fl.0  06.344.497/0001-41 Proc. 
Administrativo a0  004/2016; (Proc. LicitatOrio n° 0312016). 

Aos dezoito dias do més de dezembro d€ 
MUNICIPAL BE JARDINOPOLIS, CNPLn° 66.998.182/00C 
Jardmopohs-SP , na Praça Ce! João Guimarâes, n060,  doravante di 
ato representada por seu Presidente Sr Jose Euripedes Ferreira, 
7.399.756-0  SSP/SP e do CPF/MF n° 400.496.208-00, residente e 
de Jardinopolis - SP, na Rua Maria Toes de Paula taco, n. 0  150 
empress VEROCIIEQIJE RFYEIçOES1.JTDA ; mscrita no C 
Inscrição Estadual isenta, estabelecida em Ribeirão Preto, estado d 
n.° 2001 - Conj. 184/Ed. New Century - Jd. California, CEP: 140: 
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domiethada na ma JordAo Favero, n 0  11  150, bainu Lagoinha, na cidade 

dois mil e dezessete, a CAMARA 
situada na cidade e comarca de 
iada de CONTRATANTE, neste 
Mro, csado, portador do RU n.° 
iliado neste Municioio e Comarca 

Resideñcia! .Vila Bourbon, e a 
sob o no 06.344.497/0001-41, 

na Av Presidente Vargas, 
-representada neste ato por sua 
rL2:263.203.148_69, residente e 

Ribeirao Preto. estado de São 
Paulo, CEP: 14095-060, cloravante denominacla CONFRATADA, resolvem 

m 09/2016 de Admisfraçâo e Gercnciainento de Fornecimento de Canoes d 
08/12/2016, objeto do Processo Admrnistrativo n. '  004/2016 - Pregão Pr 
seguintes fins: a) prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de vigénela d 
as partes, fibs termos do mciso II, do artigo 57 da Lei Federal no 8.666/93; 
estimado, elevando de R$ 137 422,72 (cento e trmta e sete mu, quatrocentos 
dois centavos) para R$ 274 845,44 (duzentos e setenta e quatro mu, oitocei 
quarenta e quatro centavos), a partir do dia 1. *  de Janeiro do exercucio de 
clausu!as e conduçoes 

o CONTRATO NY 
ação, celebrado em• 

n.? 03/2016, para os 
iento celebrado entre 

b) majorar o total do valor 
vinte e dois reais e setenta e 
)s e quarenta e cinco reais e 
0i8,thediante as seguintes 

CLAUSTJTLA P1UMEIRA- (DO OBJETO) - Por este rnstrumento, as panes ajustam 
o L'  Adutuvo ao Contrato de PrestaçAo de Serviços de Adminustração e Gerencuamento de Fomecimento de 
Canoes A!imentação, oe!ebrädo em 08 de dezembro de 2016, através do qual pactuou-se a recarga mensal 
de crédito em cartOes dotados de tecnologia de chip de segurança Para os servidores e/ou funcionarios 
atuvos, mativos on pensionustas e estagiarios da Câmara Municipal de Jardmopohs 

CLAUSULA SEGTJNDA - (DO PRAZO) - Resolvem as partes alterar a Cláusula 
Quarta (DO PRAZO) a fim de prorrogar o prazo de vigência do Contrato.n.° 09/2016 por mais 12 meses, 
euja redação passa a ser a seguinte: 

"IV - Cláusula Ouarta - DO PRAZO: 
4.1 	0 presente contrato tern por sua vigéncia o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se em 1.° 

de janeiro de 2017, podendo ser prorrogável por iguais periodos, ate o limite de 60 meses, nos 
termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal no 8.666/93." 

CLAUSULA TERCEIRA - (DO PREO) - Diante do presente aditamento, altera-se 
a C!áusula Segunda (DO PREcO), do Contrato retro mencionado, para maj orar o preco estimado elevando 
de PS 13 7.422,72 (cento e trinta e sere mu!, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) para 
R$ 274.845,44 (duzentos e setenta e quatro mu, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro 
centavos), cuja redaçao passa a set a seguinte: 

w 
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"II- Cláusula Sepunda - DO PRECO: 
2.1 	0 Preço estimado e contratado para prestação dos serviços 6 de R$ 274.845,44 (duzentos e setenta 

c quatro mu, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) - considerando os 
valores mensais das recargas, além das recargas extras de Páscoa e Natal, aplicada a Taxa de 
AdministracAo Negativa de -3,30% (menos trés virgula trinta por cento), dos valores dos créditos 
efetivamente pagos." 

CLAUSULA QUARTA - (PAS CLAUSULAS ONTRATUAIS) - ficam mantidas 
todas as dernais cláusulas contratuais do CONTRATO do origem, celebrado em 08 de dezembro de 2016. 

CLAtJSULA QUINTA - (PA PUBLICAcAO DO ADITAMENTO BE 
CONTRALTO) - 0 presente aditamento de contrato sera publicado de forma resumida na imprensa oficial, 
nos termos do paragrafo umco do artigo 61 da Lei Federal n 0  8 666/93 

CLAUSULA SEXTA - (DAS DESPESAS DO ADITAMENTO BE CONTRALTO) 
- Cada parte arcara corn as despesas decorrentes dos seus atos 

CLAUSULA SETIMA - (DO FORO) - 0 Foro do presente aditarnento de contrato 
sera o da Comarca de Jardrnopolis-SP , exeluido qualquer outro 

Para firmeza do que aqui ficou stipulado, eu,  
(Ana Lucia Malvestio Sisti), Responsavel do Service de Contrato4 e Arquivarnento do Setor de Licitaçao 
Compras, da Câmara Municipal de Jardinopohs, lavrei o prcsent€ termo em 04 (quatro) copias de igual 
teor, depois de lido e achado couforme, e assmado pelas partes contratantes que a tudo assistiram 

PItESIDEN1E DA CAMAICA'IMNICIPAL DJAD IN OP0LIS 
CONTRATATIL 

"'V R 	E RFTrFIVQtS LTDA. 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 
Nome: 
ROn° 

Nome: L9?IT1n 
RGn° 

stttct 	 ; 
V 
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAAO 

Câmara Municipal de Jardinópolis/SP. 
1 .0  TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.° 09/2016 
PP n.° 03/2016 - Proc. Admin. 11.0  004/2016 
Objeto: Prestaçäo de Serviços de administração e gerenciamento do foniecimonto do CartOes Alimentação 
Contratanto Cârnara Municipal de Jardrnopohs 
Contratada VJLROCIIEQUE REFEIcOES LTDA , CNPJii° 06.344.491//000141 

Advogado(s) (*) 

Na quandade do Contratante o Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, o, cientes do seu encammhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins do 
instrução e julgarnento, darno-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 
tramitaço processual, ate julgamento frnal o sua pubhcaçao o, so for o caso ode nosso interesso, para, nos 
prazos o nas forrnas logais o regmientais, exercer o diroito da defosa, mterpor recursos e o mais quo couber.  

Outrossim, declararnos estar cientos, doravanto, de que todos os dospachos e decisôes 
que vierern a ser tornados, relativamente no aludido processo, serão publicados no Diario Oficial do Estado, 
Caderno do Podor Legislativo, parte do Tribunal do Contas do Estado do São Paulo, do confonnidade corn 
o artigo 90 dii Lei Cornplernentar 110  709, do 14 do janoiro de 1993, miciando-se, a partir do então, a 
contagem dos pnazos processuais 

Local o data: Jardinópolis, 18 do dezombro do 2017 

Pola Contnatante: 
	

ante 
Câmara Municipal do Jardinopolis 

Pela Contratada: 

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituldo. 


