
Câmara de Vereadores de Pindamonhanga 
Estado de São Paulo 

TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRARAM A CÂMARA DE VEREADORES DE 

PINDAMONHANGABA E A MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, na Sede da Câmara, situada na Rua 

Alcides Ramos Nogueira, 860 — Residencial Real Ville - Mombaça, Pindamonhangaba/SP, presentes, de 

4110 	um lado, a CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

53.327.359/0001-34, neste ato representada pelo Sr. Felipe Francisco César Costa, Presidente da 

Câmara de Vereadores, portador do RG 90.474.922 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 830.938.268-53, 

de ora em diante designado CONTRATANTE, e de outro, a empresa MILCLEAN COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.666.114/0001-09, com sede na Av. Dom Pedro I, n° 

1355, bairro Bosque da Saúde, município de Taubaté/SP, representada pelo Sr. Otávio Alves Correa 

Filho, portador do RG 37.571.229, inscrito no CPF/MF sob n° 168.789.818-91, na forma de seu estatuto 

social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente termo aditivo n° 01, ao 

contrato assinado aos 02.06.14, de acordo com as normas emanadas da Lei Federal 8666/93, em sua 

redação atual, artigo 57, inciso II, e, subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro, com as seguintes 

cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado o contrato n.° 08/2014, em face de readequação contratual dos 

serviços para a inclusão de mais um colaborador, passando da quantidade inicial de 05 (cinco) para um 

total de 06 (seis) colaboradores da empresa contratada, conforme solicitação da Casa e proposta 

apresentada pela contratada. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o valor mensal, a partir de 01.03.2016, de R$13.928,28 (treze 

mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) para R$17.385,00 (dezessete mil, trezentos e 

oitenta e cinco reais), em razão deste aditamento, sem alteração do prazo contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Em virtude da cláusula precedente, ficam acrescidos R$13.826,88 (treze mil, 

oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) ao contrato original, a serem pagos em 04 (quatro) 

parcelas mensais de R$3.456,72 (três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos). 

a cjifàença mensal, que ora se acrescenta, será somada às 04 quatro últimas parcelas do aditamento 01, 
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OtaVio 	 a Fil o 

Miláean Comércio er iços LTDA. 

Ricardo Rodrigues 

Gabrd õ Co ato 

Testemunhas: 

Câmara de Vereadores de Pindamonhangab 
Estado de São Paulo 

restando assim, alterado o valor destas quatro últimas parcelas de R$13.928,28 (treze mil, novecentos e 

vinte e oito reais e vinte e oito centavos) para R$17.385,00 (dezessete mil, trezentos e oitenta e cinco 

reais). Para atender às despesas inerentes a este aditamento, durante o corrente exercício, será empenhado 

o valor de R$13.826,88 (treze mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos). 

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originalmente 

assinado aos 02.06.14, que com as cláusulas acima não conflitarem. 

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e nforma, n presença das testemunhas abaixo. 

Felipe Francisco César Costkj 

Presidente da Câmara Municipal. 

Adilson Guilhe me osta Alvarenga 

RG: 42.912.245-7 

CPF: 363.702.978.28 

Dor al Vicen e Alves Cabral 

RG: 32.837.423-4 

CPF: 299.154.428-74 

Jurídico: 

Aline de Melo Amadei 

Assistente Jurídico 

OAB/SP n° 216.474 
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