


CONTRATO Nº 008/2017
TERMO ADITIVO N.º 01/2017

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 008/2017, firmado entre a empresa SOCIEDADE RÁDIO CONTINENTAL LTDA e a CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS, Estado de Santa Catarina, para divulgação dos atos oficiais da Câmara de Vereadores.

A SOCIEDADE RÁDIO CONTINENTAL, inscrita no CNPJ sob nº 83.684.498/0001-86, com sede na RUA PERNAMBUCO, nº. 329, CENTRO – CORONEL FREITAS - SC, representada neste ato, pelo seu Diretor, Senhor RODRIGO NARDINO, portador da Cédula de Identidade nº 3.121.491 e inscrito no CPF sob nº 007.993.559-17, no uso de suas atribuições legais e regimentais, como CONTRATADA, e a Câmara Municipal de CORONEL FREITAS, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.561.874/0001-71, com sede R. Amazonas, 39, Cel. Freitas - SC, CEP 89840-000, na cidade de CORONEL FREITAS, Estado de Santa Catarina, neste ato representada por seu Presidente, Senhor Diovani Pagnocelli, brasileiro, casado, vereador, inscrito no CPF sob o n.º 024.114.609-70, doravante denominada CONTRATANTE, firmam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 008/2017, celebrado em 2017, originário de Licitação na Modalidade Pregão, que fazem com fundamento nas Cláusulas Terceira (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL), Quarta (DO VALOR CONTRATUAL), Sexta (DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS), e com fulcro na Lei n.º 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DURAÇÃO PRORROGADA
O presente termo aditivo estabelece a prorrogação do Contrato n.º 008/2017, nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666/1993, sendo sua vigência até 31 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Será pago de valor unitário mensal conforme valor negociado na ATA 001 de Sessão Pública de Pregão nº 02/2017, após a devida comprovação da prestação do serviço.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 – No mês de janeiro de 2018 será pago apenas o valor proporcional ao serviço prestado devidamente comprovado, relativo à 2 (duas) inserções semanais, com duração de 1 (um) minuto cada, contendo informações de interesse público acerca do funcionamento e trabalhos da Câmara de Vereadores, no valor total para o mês de janeiro de R$154,24 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro minutos);
3.2 – Nos demais meses, a CONTRATANTE deverá pagar ao CONTRATADO o valor mensal de R$ 4.820,00 (quatro mil oitocentos e vinte reais), sendo efetuado na forma da CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 008/2017 a que se refere esse aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A CONTRATANTE compromete-se a empenhar os valores decorrentes deste Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de acordo com a dotação orçamentária n.º 3.3.90.39.88.00.00.00 prevista no orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2018.
Parágrafo único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo passa a viger em 1º de janeiro de 2018.
CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO
Com as alterações constantes das cláusulas anteriores, ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 008/2017.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nominadas.

Coronel Freitas – SC, ______ de __________________ de 2017.


Diovani Pagnocelli
Presidente da Câmara Municipal de Coronel Freitas
CONTRATANTE

Rodrigo Nardino
Diretor da Rádio Continental
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Luciano Sartori
Secretário da Câmara de Vereadores




