
Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de Taquaritinga/SP

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(CARTACONVITENº 06/2016. Termo Aditivo N.

02/2018)

SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA - IPRENr, pessoa jurídica de direito público interno,
inseri ta no Cl~PJ sob o n° 03.321. 503/0001-51, C«:S sede na Rua General Glicério, n ?

1.138, Centro, Taquari inga, Estado de São ~o. CEP 5.900-000, neste ato representado
l~lo seu Superintendente, o senhor Arisreu de Ca=pos Si~va, brasileiro, llOrtador do RG
32.S16.6l~-~, ínscr~to no CPF sob o n~ 278.624.128-69, neste ato denocinarlo de
C'.CJIiI'I'RA'Ir e wal PAES (GTSLEA'E APMillllC":E"lruJ ID'A SJ1L.1Il'A llE PM1LA PAES ME) r inscrita no CNPJ

sob O nO 16.894.007/0001-34, com sede na Rua Véxico, nO 135, Centro, Morro Agudo, Estado
de São Paulo, Cgp 14.640-000, representada po~ sua sócia proprietária GISLENE APARECIDA

DA SILVA DE PAULA PilES, bras' eira, inscr'ita no O:'F sob o n° 332.058.668-86, portadora
do R~ o"'; 43.362.282-9, denominada (o), neste ato de ~ (A), cOPliQant.e Q que
di.spõe a Lei. $.666/!:j3. ll".as 1t.e1rnlOS que 5eg\lllern:

CONSIDERANDO que o contrato principal firmado entre as partes acima
identificadas, tem por objeto a ~prestaçao de _%Viços de .ab dssigner para criação,

deBeznrO~n-to • aamatenção do port:a.l de iaf~çõea púb~icas do Instituto de

.Prev.i.dimcia do Servidor JllmicipaJ. de raquaritiDga - IPRBIIr', cuja finalidade é o

proces~to das atividades e divulgação do Sistel:llc~Preridenciário Municipal. acima
sintetizadas e pormenntrizadaDe~te p~stas e descritas nos dccur.~ntcs a que este termo
é diretamente vinculado: certame ·Carta Convite ne 06/2016" e o contrato principal, qual
sej a, 01 "COIft.RM'O DE PRESftÇÃO DE SERVIços - CARD. CORVI'l'E N° 06/2016",;'

CONSIDERANDO que o objeto de~ta contratac~o visa, sobretudo, o
atendi..pento aos ditames da Const.ii.tmção F~J!:·a.l de 1988. da Lei. Nacional -2.5.27/2011 e

da lA!:1 C09IOp1e!OOentarMunicipal ~ .029!21(l1]3, :oe... C<lIOOO das deftlais leis e portarias que
regulam os Regimes Pr6prios de Previdência Sor...ialL e suas alterações e de demais normas
que regulam a Administração Pública e o pr.ii.ncípíoda transparência, no que diz respeí to
ao objeto desta contratação;

CO'!JSllJERANUOque os se=iços/p-~to cont.rat.edos devem .ser mantidos
permanentemente, enquadrando-se a hipótese do disposto no Artigo 57, Inciso 11, da Lei

8.666/93;

CONSID~ que a pres~~te prorrogação eon ratual é vantajosa à
Administração Pública;

seguínte.s termos:

CLÁUSULA PIlDIE:IRA:O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, compreendido no
período de 16/09/2018 a 16/09/2019, sem interrupção sendo certo que poderá ser renovado~
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por períodos sucessívos de 12 (doze) meses. aitê o limite de 60 (sessenta) meses, nos
termos do inciso II do artigo 57, da Lei 8.~66/~3,mredianteTermoAditivo.

cr..igstn;.A SI'GIIJBDA: A publicação res'lJ:ltida õ!) present:e Termo Aditivo na imprensa será
provideaciada pelo ODIl1J'RATA~. no przLO de 20 (w.nnte) dias, contados a partir de sua
celebração.

CLÁUSULA TERCEIRA: Estabelecem que as demais cláusulas do contrato fiquem imutáveis ora
ratificadas pelas partes, surt.indo seus elfeit-.os enquant.o vigen e o prazo "fixado na
cláusula anterior.

I!l:, pc'!:" es't",:c'3Il assillli, justos e aandados, fin!liBll'l o presente Termo

Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado em caráter de

excepcionalidade, em 03 (três) vias de igual teor", para que produzam seus jurídicos e

legais efeitos, na presença de 02 (duas) =teI::.'llIlhas igualmente subscri as.

Taquaritinqa - SP, 12 de set~ro de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNC ICIPAL DE TAQUARITINGA

SILVA

(GISLENE APARECIDADA SILVA DE PAULAPUS ME)

Nome da representante: GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES

Testemunh~/7 . 4L~~
Nome: ~~~ T ~~..~
RG: cz.9.0902· 4?-1 6
Assinatura:

Nome: JrtRrd hêltRlJo% 1M/li ~6S

RG: .lS~S6!t 8
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