TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO 4/2017
RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Termo Aditivo 1 ao Contrato 4/2017, de 30 de março
de 2017, por prorrogação de prazo e outras
alterações.
Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes já qualificadas no
instrumento de contrato original, amparadas e para cumprir o que dispõe a legislação:
CONSIDERANDO ter o Edital de Tomada de Preço 1/2017, documento originário do Contrato
4/2017, previsto ser objeto da licitação a contratação de transmissão radiofônica das sessões
plenárias ordinárias e extraordinárias a serem instaladas no dia das sessões ordinárias, das sessões
legislativas da 15ª Legislatura, assim entendidas as sessões plenárias ordinárias e extraordinárias
instaladas em cada uma das sessões legislativas da 15ª legislatura;
CONSIDERANDO ter o Edital 1/2017 – na cláusula 6.4 – bem como o Contrato 4/2017 – na
cláusula sétima – previsto a possibilidade de prorrogação do contrato por sucessivas sessões
legislativas da 15ª legislatura, até a última, em 2020;
CONSIDERANDO não ter o Contrato 4/2017 gerado ônus para a Câmara Municipal a contar da
prestação de serviço da última sessão ordinária de 2017, em 18 de dezembro de 2017;
celebram o Termo Aditivo 1 ao Contrato 4/2017, de 30 de março de 2017, prorrogando a vigência
para o período compreendido como sessão legislativa de 2018, a contar de 1º de janeiro e até 31 de
dezembro de 2018, e alterando a cláusula oitava, que passa a ter a seguinte redação:
Cláusula oitava – Será fiscal de execução deste contrato o servidor Paulo Augusto Wilhem,
nomeado para esta função pela Portaria 11/2018, de 18 de janeiro 2018.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em três vias, para um
só efeito, na presença de duas testemunhas.
Agudo, 26 de janeiro de 2018.
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