
S aLya 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2018 

Terceiro termo aditivo ao contrato que entre si 

fazern de urn lado Câmara Municipal de 

Salinas/MG e a pessoa fIsica Uarley Moreira 

Silva, tendo como objeto a Prestaçäo de Serviço 

em 	assessoramento 	e 	consultoria 

administrativa em matérias pertinentes a 

licitaçôes e contratos administrativos da 

Cflmara Municipal de Salinas, conforme a 

seguir. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTIES 

A Cârnara Municipal de Salinas, inscrita no CNPJ sob o n 2 . 25.216.102/0001-70, com sede na Rua Bias 

Fortes, n°. 92, Bairro Centro, Salinas/MG, CEP.: 39.560-000, neste ato representado pela Presidente, 

ETELVINA FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, vióva, residente e domiciliada na Avenida Guilhermina 

Ferreira, 259 - Distrito de Nova Fatima - municIpio de Salinas/MG, portadora da identidade MG-1.615.493 

e CPF n2  528.566S06-53, e, do outro lado o Sr. hARLEY MOREIRA SILVA, brasileiro, solteiro, administrador 

püblico, empresario, residente e domiciliado na Rua Santa Luzia, no 183, Bairro Santo Expedito, portador 

de identidade n 9 . MG-16.976.395 expedida pela Pc/MG e CPF no 100.792.046-78, designado 

CONTRATADO, mediante as cláusulas seguintes, resolvem por firmar o-presente termo aditivo: 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA EXECUçAO DO CONTRATO 

2.1- Constitui objeto do contrato, a Prestação de Serviço em assessoramento e consultoria administrativa 

em matérias pertinentes a licitaçoes e contratos administrativos da Câmara Municipal de Salinas, 

conforme anexo I (termo de referenda) do edital, tendo em vista o resultado do Processo n°. 002/2018 

TOMADA DE PREO n 2 . 001/2018. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA REVISAO CONTRATUAL DE PRAZO DE VIGENCIA E EXECIJçAO. 

3.1. - Corn a necessidade de atender a flmara Municipal de Salinas, a Diretoria apresentou interesse em 

renovaçâo do contrato para a prestaçâo dos serviços de assessoria e consultoria constantes no objeto do 

contrato no 002/2018 visando a continuidade do atendimento da contratada para corn esta casa, visto que 

ainda é necessário o processamento de diversos procedimentos licitatórios. Assim, fica prorrogado pelo 

periodo de 12 (doze) rneses o prazo de vigéncia e execuçäo do Contrato em epIgrafe 
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(primeiro) de janeiro de 2020 (dois mll e vinte) a 31 (trinta e urn) de dezembro de 2020 (dois mll e vinte), 

no se alterando o pagarnento mensal que continua em R$ 1.730,00 (hum mll setecentos e trinta reais). 

3.2. Continuarn em vigor as dernais clusulas do contrato original. 

Fica e!eito o Foro da Cornarca de Sa!inas - MG, para dirimir quaisquer dóvidas referentes a este Contrato, 

com renóncia expressa a qua!quer outro, por mais especial que seja. 

£, POT estorem justos e controtodos, os representantes dos partes assiriam 0 presente instrumento, no 

presença dos testemunhas abaixo, em 02 (duas) Was de igual tear eforma porn urn so efeito. 

Salinas/MG, 27 de dezembro de 2019. 

CONTRATANTE: 
ETEL VINA FEkRE!RA DOS SANTOS 

PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DE SALINAS 

CONTRATADA: 

U&4Moreira  Silva 

TESTEMIJNHAS: 

NOME: tiJJ'.J\QJYtJL) UCWjLZX) LLuLL'W1c4E: \\4 \'Jjçyj 
CPF: 	0'k.Q c- 28 	CPF: 
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