PRIMEIRO ADITAMENTO AO
CONTRATO Nº 7 DE 27 DE MAIO DE 2013

As partes aqui nominadas CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
GARIBALDI, sita na Travessa 31 de Outubro, 59, inscrita no CNPJ nº 08.988.711/0001-28,
através do seu Presidente, Sr. José Bortolini, já qualificado, doravante denominada
CONTRATANTE, e a EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA, também já
qualificada, doravante denominada CONTRATADA, aditam o contrato de prestação de
serviços realizados com base e fundamento no Processo Licitatório Modalidade Carta Convite
nº 2/2013, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA
As partes acima nominadas possuem entre si um contrato com objetivo de
dar ampla publicidade de matérias de caráter obrigatório, informativo, educativo e de
orientação social da Câmara de Vereadores de Garibaldi, objeto contratado e constante do
Processo Licitatório Modalidade Carta Convite Nº 2/2013, regendo-se pela Lei Federal Nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições e pelas
cláusulas descritas no contrato vigente desde 27 de maio de 2013.
CLÁUSULA SEGUNDA
O contrato terá suplementação de valores no patamar de 20% incidente
sobre o valor descrito na cláusula segunda do contrato n.º 07/2013, atingindo a cifra de R$
8.000,00 (oito mil reais), tudo conforme o estabelecido na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da
seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 01 – Câmara Municipal de Vereadores
U.O : 01 – Câmara Municipal de Vereadores
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (122)

CLÁUSULA QUARTA
As demais cláusulas do contrato original permanecem valendo sem
nenhuma restrição, salvo com relação às alterações aqui lançadas.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente por si e seus
sucessores, em 4 (quatro) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.
Garibaldi, 28 de fevereiro de 2014.

José Bortolini

Fernanda Cristina Gelmini Portinho

Presidente
Câmara de Vereadores de Garibaldi

Empresa Jornalística Independente Ltda.

Testemunhas:
1. Nome e CPF …...........................................................

….................................................

2. Nome e CPF ..............................................................

....................................................

Visto:
Garibaldi, 28 de Fevereiro de 2014.

Fernando B. Magagnin
AssessorJurídico
OAB/RS n.º 74.673

