
"CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM
R. NossaSenhora de Fátima, 200 - CEP12.935-000 - Estado de São Paulo

Fone/fax: (OXX11)4598-4511 e-mail: camaradevargem@ig.com.br

SEGUNDO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato nO11/2015 (2° aditivo)

Pelo presente contrato de PRESTAÇÃO DE SERViÇO, de um lado CÂMARA
MUNICIPAL DE VARGEM, pessoa jurídica de direito público, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o nO67.991.448/0001-95, com sede na Rua Nossa
Senhora de Fátima, 200, Centro, Vargem (SP), representada pelo Presidente
Vereador Nilson Furtado de Almeida, doravante denominada simplesmente de
CONTRATANTE e de outro lado COMPANHIA BRASilEIRA DE SOlUÇÕES
E SERViÇOS, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Alameda Xingu, nO512, 30 andar, Alphaville, CEP 06455-030, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o nO.04.740.876/0001-25, doravante denominada
simplesmente de CONTRATADA, nos termos do art. 57, inciso II, da lei
Federal nO8.666/93, firmam o aditivo, autorizado pelo Presidente da Câmara
Municipal:

1. Fica prorrogada vigência do contrato administrativo n" 11/2015 pelo
prazo de 12 (doze) meses, nos termos do art. art. 57, inciso /I, da Lei
Federal n" 8.666/93, nas mesmas condições pactuadas.

2. Fica aditada a Cláusula 2.1 para que a CONTRATADA receba a
importância mensal estimada de R$ 336,49 (trezentos e trinta e seis reais
e quarenta e nove centavos) por servidor, o valor total do presente termo
aditivo é de R$ 29.537,13 (Vinte e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais
e treze centavos).

Assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3
(três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que
produza os seus efeitos legais.

Câmara Municipal de Vargem (SP), 29 de junho de 2017.

Presidente da Câmara Municipal de Vargem

DENISE
RODRIGUES:09699
711841

Al.~lnadodefOfTTla digItai por DENISE
RODRlGUES,Q9699711841
DN:(=EIR,o=IC?-Brull,ou=5ecretanada Recella
FederilldoBra!.iI-f1FB,0\I=RFBe-CPFA3.ou:VAlID.
_AR MI(SOlUCOES.(n=DENISE
RQDIIGIJES:Q969971'841
Mo _EstOl.lapr ndontedocumenl0

os. 017.0817 3:2b:B-03'OO

"."mddod.. fOlmdd,,}U"'potK"lIIlSll~NIAl_\IES
DESOUZA1877369SS66
DN:c=BR.o=ICP-8rull.ou=~ffiarladaRe{elta
rederaldoBrasil-Rfll,ou=RFBe-CPfA3.
O\j=VALlD,ou=AR MKSOLUCOES.(n=KAlIA SILENI

SOUZA:18773695866 ~~~!.~,:';;~::':':::;:'o,"m~<o
D.td~2017_08_1711_51:OO-03·00'

\\ll~~
~~óe~

~~
CONTRATADA

KATIA SILENIALVES
DE

2a Secretária

Testemunha 2

"'Yn'v~ êcv*,4r~.'1.~~t='"
.'5 2. '6 ' ç 'H c1C~ li-

:z.q . iJ4 Z: . C) (; ç - 1-


