
TERMO DE ADITAMENTO nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 03/2014  
 

 

 

Pelo presente TERMO DE ADITAMENTO ao contrato nº 

03/2014,  de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, com sede à Rua João de 

Moraes , 404 na cidade de Itapira, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 

01.109.369/0001-08, neste ato representada pela Mesa Diretora: DÉCIO DA ROCHA 

CAWRVALHO- Presidente; PEDRO TADEU STRINGUETTI-1º Secretário; JOILSON 

BATISTA MILITÃO DA SILVA-2º Secretário,  doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa RÁDIO CLUBE DE ITAPIRA, inscrita no 

CNPJ nº 49.915.028/001-48 - com sede na Avenida Brasil, nº 31, bairro dos Prados, 

nesta cidade de Itapira, Estado de São Paulo, representada pelo seu  Diretor 

Proprietário: LUIZ NORBERTO DA FONSECA FILHO, brasileiro, casado, portador do 

CPF nº 714.021.108-63, como  CONTRATADO,  que declaram aceitar o presente Termo 

de Aditamento nº 01/2015 ao contrato principal de prestação de serviços, nos seguintes 

termos: 

 

OBJETO:  A presente contratação tem por objeto a prestação dos 

seguintes serviços: 

a) Transmissões ao vivo das sessões ordinárias 
semanalmente, à partir das 20:00hs até o final das mesmas.  

b) Transmissões ao vivo das sessões extraordinárias.   
c) Transmissões ao vivo das sessões solenes.  
d) Entrega de uma cópia das referidas sessões transmitidas, 

em arquivo digital nos dias subsequentes.  
e) Divulgar as chamadas das transmissões, de todas as 

Sessões na programação normal da Rádio. 
 

 

                       CLÁUSULA PRIMEIRA:  

 

   Art. 1º - Fica o Contrato de Prestação de Serviços nº 03/2014, 

prorrogado pelo prazo de 08 (oito) meses, a partir de 08 de junho de 2015, findando-se 

em 07 de fevereiro de 2016, por mútuo consentimento entre a Contratante e o 

Contratado, nos termos da Cláusula V – Vigência e prorrogação – e Cláusula XIII – Do 

Reajuste Contratual, do contrato principal e da Lei 8.666/93 e suas atualizações. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO : 

 

   2.1 – Em contraprestação aos serviços licitados, a Contratante pagará 

à Contratada, o valor de R$ 33.056,00 (trinta e três mil e cinquenta e seis reais), valor 

inicial corrigido pelo INPC, (8,7607%) em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas de R$ 

4.132,00  (quatro mil cento e trinta e dois reais), vencendo a primeira parcela 30 (trinta) 

dias após a assinatura do presente Termo Aditivo, e as outras subsequentemente, 

mediante a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.  

 



   2.2- No valor avençado, estão incluídas todas as despesas diretas e 

indiretas, tais como custos sociais, tributários, etc., ficando claro que à Contratante 

nenhum ônus caberá além do pagamento proposto.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

    

   3.1 –   A contratada somente entrevistará membros do Poder 

Legislativo e sobre assuntos atinentes ao Poder Legislativo e de interesse do Município. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

 

4.1 – Ficam mantidas todas as demais cláusulas do Contrato nº 

03/2014. 

                              

E, para firmeza do que aqui estipulado e, por estarem as partes 

justas e contratadas, nas pessoas de seus representantes legais, assim juntamente com 

02 (duas) testemunhas o presente TERMO DE ADITAMENTO, em 3 (três) vias de igual 

teor e para um único efeito de direito, como assim disseram e acertaram, lavrou-se o 

presente Termo de Aditamento que, lido e achado conforme aceitam e assinam para um 

só efeito, na presença de testemunhas do rol abaixo. 

 

 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA,  08 de junho de 

2015. 

 

 

 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO 

PRESIDENTE 

 

 

 

PEDRO TADEU STRINGUETTI                    JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA 

            1º SECRETÁRIO                                                    2º SECRETÁRIO 

 

 

 

LUIZ NORBERTO DA FONSECA FILHO 

DIRETOR PROPRIETÁRIO 

 

TESTEMUNHAS            

                                                                                                      

ANDRÉ AUGUSTO CAVENAGHI         

RG. 26.667.490-2  SSP-SP                   

 

PAULO PEREIRA DE GODOY 

RG. 17.244.223. SSP-SP 

 


