
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2018 

"Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram a 

Câmara Municipal de Pontes Gestal e a empresa 

Verocheque Refeições LTDA — ME, visando a 

prorrogação do contrato". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES 

GESTAL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Natale Pazin, n° 575, 

centro, nesta cidade de Pontes Gesta!, estado de São Paulo, devidamente inscrita no 

CNPJ sob n° 5L853.661/0001-09, neste ato representada por seu Presidente Sr. 

SIDNILSON DOS REIS DONIZETE CARDOSO, brasileiro, casado, portador do 

RG n° 17.139.605-4 SSP/SP, CPF/MF n° 056.944.028-98, residente e domiciliado na 

Rua Natale Pazin, n° 444, Centro, na cidade de Pontes Gestal, estado de São Paulo, 

doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a Empresa VEROCHEQUE 

REFEIÇÕES LTDA, vencedora do Pregão n° 001/2018, com sede na Avenida 

Presidente Vargas, n° 2001, Jardim Califórnia, 	inscrita no CNPJ/MF sob n° 

06.344.497/0001-41, neste ato representada pelo Senhor NICOLAS TEIXEIRA 

VERONEZI, portador do RG n° 32.594.073-3 e do CPF/MF n° 225.748.008-26, ao 

final assinado, estabelecem de comum acordo as alterações no contrato original, 

anteriormente firmado entre ambos, fazendo-o nos termos que abaixo seguem: 

Cláusula P. Fica prorrogado o prazo de vigência do 

contrato original, conforme faculta o inciso II do Artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/63, 

tendo seu termo final na data de 31 de maio de 2020. 

Cláusula 20. Fica convencionado que não haverá 

reajuste dos valores do contrato, sendo que continuará a ser de R$ 977,00 (novecentos e 

setenta e sete reais), mensais, sendo em dobro no mês de dezembro, conforme lei 

municipal. 

Cláusula 3'. O valor total deste termo aditivo, face a 

prorrogação  

reais). 

da vigência, fica estimado em R$ 12.701,00 (doze mil setecentos e um 
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Cláusula 4°. Ficam mantidas todas as demais 

cláusulas anteriormente estabelecidas no Contrato firmado. 

Cláusula 5a. As despesas decorrentes deste 

Aditamento Contratual, correrão por conta da seguinte dotação do orçamento vigente: - 

Elemento Econômico: 3.3.90.39.11 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

E por estarem de comum acordo, firmam o presente 

instrumento de Aditamento Contratual em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 

02 (duas) testemunhas que a leitura assistiram. 

Pontes Gestal/SP, 21 de maio de 2.019.- 

ao" 
Câmara Municip : jow 	Gestal (Contratante) 

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso (Presidente) 

./7t#.77  Verocheque ça.çl7i 

Nicolas Teixeira V 

s LTDA (Contratada) 

ronezi (Representante Legal) 

o tou 

-577-4—.,  

Eunice pare~aSilva 

RG n° 18.306.157-3 
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