
CNPJ. 74.354.168/0001-31 

Novaís-SP 

RIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 04/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
UNICIPAL DE NOVAIS E A CORREIA PONTES ADVOCACIA PARA CONSULTORIA TÉCNICA 

URÍDICAIADMINISTRA TIVA. 

=>elo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE 
OVAIS, inscrita sob CNPJ nº. 74.354.168/0001-31, com sede à Rua João Cantarero Serrano, 275, 
entro, na cidade de Novais, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Vereador Presidente da 
âmara, o Sr. MANOEL CABRERA PERES, portador do RG nº. 12.534.495-8 e do CPF/MF nº. 
29.657.258-65, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa 

CORREIA PONTES ADVOCACIA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.407.136/0001-09, Inscrição 
. unicipal na cidade de Novo Horizonte/SP nº 7396, com sede à Rua Tenente Ferreira nº 523, Centro, 
EP 14.960-000, na cidade de Novo Horizonte-SP, neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr. 

EMERSON LEANDRO CORREIA PONTES, portador do CPF nº 251 .320.868-45 e do RG nº 23.180.031-9, 
scrita na OAB/SP sob o nº 163.714, doravante designado simplesmente CONTRATADA, têm entre si 

como justo e contratado, com intéira sujeição à Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, e suas 
alterações, o presente termo aditivo, firmado com respaldo do Processo de Licitação nº 04/2015 -
• odalidade Convite nº 01/2015 e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

CLÁUSUlrÀ''PRIMBRA--00 OBJETO 
.1. O presente instrumento tem a finalidade de prorrogar a · vigência e atualizar o valor do Contrato 
dministrativo de prestação de seNiços nº 04/2015, sub'scrito pelas partes em data de 08/05/2015, e que 

em por objeto, por parte' da CONTRATADA, a prestação de seNiços profissionais especializados na área 
ública, visando assessoria e consultoria jurídica na área de Direito Administrativo, incluindo elaboração 
.e projetos, orientação técnica e emissão de pareceres em apoio ao corpo legislativo, acompanhamento 
os assuntos pertinentes às comissões permanentes e especiais, e representação técnica em seNiços 

· rídicos no que for de interesse da Câmara Municipal, em conformidade com o Contrato Original e do 
Processo de Licitação nº 004/2015 e Çonvite nº 01/2015, aos quais vinculam este termo, ratificando-se 
odas as demais cláusulas écondições previstas no ajuste ora prorrogado. 

cLÃusfJLJ~r·seGLINd - ~1r~=içcm1 ~:::•m~~~~m~~w=~mzcJ:]EZ:J 
2.1 Fica prorrogado, pelo período de 08 (oito) meses, o prazo de vigência descrito na CLÁUSULA 
TERCEIRA- VIG~NCIA, do Contrato nº 004/2015, com início a partir de 08 de maio de 2016, ocorrendo o 
seu término em 07 de janeiro de 2017. 

CLÁYSUL.:~~ERCEIRA~Pl?~~~~JlôSlJfé§lJRS'õS'Q.BQlG\iiEN'fA~Rl=Ô=S""-'........,""""'""....._._ ___ _,....._~_. 
3.1 O valor original estabelecido na clausula 4.1 do Contrato nº 004/2015, em conformidade com clausula 
7. 1 do referido ajuste e do Convite nº 01/2015, passa a prevalecer atualizado pela variação acumulada de 
12 meses anteriores (05/2015 a 04/2016) do INPC/IBGE, correspondenté ao índice de 9,42%, perfazendo 
o valor global para o período prorrogado em R$ 29.324,56 (vinte e nove mil, trezentos e vinte e quatro 
reais, e cinquenta e seis centavos), a serem pagos durante o período prorrogado, em 08 (oito) parcelas 
mensais de R$ 3.665,57 (três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). 
3.2.- As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados no orçamento do presente exercício, sob a classificação: 01 .01 Câmara Municipal -
01.031.0001.2001 Atividades Poder Legislativo - Categoria Econômica 3.3.90.35 - SeNiços de 
Consultoria. 

CLÁUSULÀ QUARÍ:A - DAS DÊMAIS CL.AiJ~UL.: TOE DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
~--~ . ~..... - ="""'= -..--=--. ~ 

4. 1.- Fica eleito o Foro da Vara Distrital de Tabapuã, Comarca de Catanduva-SP, para dirimir qualquer 
dúvida relacionada com o cumprimento do Contrato nº 004/2015. 

4.2.- Fazem parte integrante do presente Termo Aditivo os ateis iniciais e sequenciais do Processo de 
Licitação nº 04/2015 - Modalidade Convite nº 01/2015, em especial os termos e ajustes constantes do 
Contrato Administrativo nº 04/2015, bem como às normas contidas na Lei nº 8.666/93 com suas alterações 
posteriores, independentemente de transcrição. 
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E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e 
valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
valor, na presença de 02 (duas) testemunhas, infra-assinadas 

Câmara Municipal de Novais - SP, 05 de maio de 2016. 

CONTRATANTE: 

CONTRATANTE: 

Testemunhas: 

\ 

ONTES ADVOCACIA 
L. CORREIA PONTES 

Sócio Gerente 
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