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10 TERMO ADITIVO A CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERVICOS 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CAMARA MUNICIPAL DE 

WENCESLAU BRAZ, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob o 

n° 18.026.013/0001-03, corn sede na Rua Oswaldo Reynaldo, no 05, Centro, 

Wenceslau Braz/MG, neste ato representado pelo Presidente da Camara 

Municipal, Sr. WALDECYR SANTANA DA SILVA, portador do CPF no 

048.948.356-90 e RG n° MG 10.674.548, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ADPM — ADMINISTRACAO 

PUBLICA PARA MUNICIPIOS, inscrita no CNPJ sob o n° 02.678177/0001-77, 

corn sede na Rua Coronel Jose Dias Bicalho, n° 559, Bairro Sao Jose, regiao da 

Pampulha, Belo Horizonte/MG, CEP 31.275-050, neste ato representado pelo 

socio RODRIGO SILVEIRA DINIZ MACHADO, brasileiro, contador, inscrito no 

CRC/MG sob o n° 064.291/0-7, portador da Cl n° M — 1.412.243, expedida pela 

SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 247.075.626-04, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, resolveram firmar o presente termo aditivo que 

se regera pela Lei n° 8.666/93 e alteraroes posteriores, a mediante alteracao 

das clausulas quinta a setima, que passam a viqorar conforme a redacao 

abaixo, mantidas as demais disposipoes contratuais: 

Clausula Quinta: Do Preco dos Servicos a Forma de Pagamento 

Pelos serviros prestados a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, os 

seguintes valores estimados: 

I - R$ 44.712,00 (Quarenta e quatro mil e setecentos e doze reais), referente a 

prestaoao dos servigos tecnicos especializados, em 12 parcelas, iguais e 

sucessivas de R$ 3.726,00 (Tres mil e setecentos e vinte e seis reais). 

II - R$ 199,00 (cento e ,neqta e hove reais) a titulo de diaria, por tecnico, relativo 

as despesas corn alimentaoa e hospedagens. 

III - R$ 1,70 (um real e setenta centavos) ~por quilometro rodado; 
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§1°. Os pagamentos serao efetuados pela Tesouraria da CONTRATANTE, apos 

o recebimento da nota fiscal da CONTRATADA. 

§2°. Os pagamentos somente serao realizados mediante a efetiva prestagao dos 

servigos nas condipoes estabelecidas no contrato, que sera comprovada por 

meio de atestapao no documento fiscal correspondente. 

§3°. A nota fiscal sera emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade corn 

as exigencias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 

§4°. A Tesouraria da CONTRATANTE, identificando quaisquer divergencias na 

nota fiscal, devolve-lo-a a CONTRATADA para que sejam feitas as correpoes 

necessarias, sendo que o prazo estipulado para pagamento sera contado 

somente a partir da reapresentapao do documento, desde que devidamente 

sanado o vicio. 

§5°. Os pagamentos devidos pela CONTRATANTE serao efetuados por meio de 

transferencia bancaria e/ou deposito em conta bancaria a ser informada pela 

CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser 

convencionada entre as partes. 

§6°. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA 

dara a CONTRATANTE plena, geral e irretratavel quitapao da remuneragao 

referente aos servipos nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir 

a qualquer titulo, tempo ou forma. 

§7°. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera 

objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA. 

§8°. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha 

concorrido de alguma forma para Canto, serao devidos pela CONTRATANTE 

encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), 

capitalizados diariamente em regime de juros simples, observando o seguinte: 

• O valo dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N x VP, 

onde: EM = encar. is moratorlos devidos; N = numero de dias entre a data 
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prevista pars o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = indice de 

compensarao financeira = 0,00016438; e VP = valor da prestapao em 

atraso. 

§ 9°. As parcelas mensais vencerao no ultimo dia da competencia respectiva. 

§ 10. Serao reembolsados a CONTRATADA o custo de todos os materiais 

utilizados na execupao dos servipos, tais como: reconhecimento de firmas, 

custas de xerox em processos administrativos do TCE/MG, taxas exigidas pelos 

servipos publicos, despesas de deslocamento ao TCE/MG, encadernapoes, 

sempre que utilizados, mediante apresentagao de recibos, acompanhados dos 

respectivos comprovantes de desembolso. 

Clausula Setima: Do Prazo 

O presente contrato tera validade de 04 de Janeiro a 31 de dezembro de 2022, 

podendo ser renovado mediante manifestapao das partes em termo aditivo ou 

rescindido, nas hipoteses legais. 

Wenceslau Braz, 06 de dezembro de 2.021. 
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