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Estado de São Paulo 
Processo no 18/2020 
Assunto: Segundo Termo Aditivo ao contrato no 03/2019 
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia 
Objeto: Contratação de empresa para publicação de atos oficiais da Câmara Municipal de 
Guzolândia. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2019 

Pelo presente Teimo de Aditamento Contratual, a Câmara Municipal de Guzolândia, 
CONTRATANTE e a empresa ORGANIZAÇÃO & EDIÇAO LA LTDA, neste ato 
representadas por quem de direito, ao final qualificados e assinados, resolvem, de comum 
acordo, com base na Lei Federal n.°  8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações posteriores, 
aditar o Contrato no 0312019 de empresa especializada para publicação de atos oficiais da 
Câmara Municipal, firmado pelas panes em 24/01/2019, em pleno vigor nesta data, e o fazem 
mediante as cláusulas e condições a seguir expostas: 

Cláusula Primeira 	OBJETO 

1.1. Manten-se o objeto inalterado conforme clausula l°do contrato inicial. 

Cláusula Segunda 	PRAZO 

2.1. O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, 
iniciando em 22 de janeiro de 2021, encerrando em 22/01/2022, podendo ser prorrogado 
conforme inciso II do artigo 57 da Lei Federal n° 8666/93 e atualizações posteriores. 

Cláusula Terceira 	PREÇO 
3.1. O preço unitário por centímetro/coluna será, conforme proposta da 

CONTRATADA, de R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos) o centímetro coluna, totalizando 
R$ 4.489,50 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), se forem 
utilizados todos os centímetros ora contratados. 

Cláusula Quarta 	 RECURSOS 

4.1 As despesas decorrentes deste Aditamento Contratual correrão por conta da 
seguinte dotação do orçamento vigente: Elemento Econômico: 

01— PODER LEGISLATIVO 
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 
01.031.0002.2002.0000-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
013 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

Cláusula Quinta - FISCALIZAÇÃO 
5.1. Nos termos do art. 67 Lei n°8.666, de 1993, fica designado a servidora KENIA 

VIEIRA LOFEGO DIAS - PORTARIA N° 02/2021, para acompanhar e fiscalizar a 'ecução d 
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Estado de São Paulo 
serviço, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

5.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 

5.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

Cláusula Sexta - RATIFICAÇÃO 
6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo 03/2019. 

E, por estarem assim justos e aditados, mandaram lavrar o presente termo em duas 
vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas. 

Câmara Municipal de Ouzolândia, 22 de janeiro de 2021. 

PELA CONTRATANTE: 

Sidney Carlõs Goilçalves 
Presidente 

. 	.•. : 
's Barbosa Ara"s Pag?ardi 
Diretora Administrativa 

Organização & Edição LA Ltda. 
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