
ESTADO DE GOIAS 

CG^ Mora Municipal do Americano do Brasil 
TERMO ADITIVO DE PRORROGAçAO E ACRESCIMO AO 

CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERVIOS N o  04/2022. 

'Primeiro Termo Aditivo de prorrogacão ao contrato de 
prestaco de serviços n° 04/2022, realizado entre a 
Câmara Municipal de Americano do Brasil - GO e a 
Alves e Lara Advogados Associados S/S". 

Por este instrumento de contrato que entre si fazern, de urn lado, a CAMARA 
MUNICIPAL DE AMERICANO DO BRASIL - GO ente jurIdico de direito 
püblico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 33.378.183/0001-32, corn sede 
administrativa a Rua Três Poderes, s/n, Centro, Arnericano do Brasil - GO, neste 
ato representado por sua Presidente a Sra. MARIZIA APARECIDA 
NEPOMUCENO LEMES DOS SANTOS BORGES, brasileira, casada, Agente 
Politico, portadora da Cl n ° . 1805658, expedida pelo SSP/GO e do CPF n° 
588.481.181-00, residente e domiciliada nesta cidade, podendo ser encontrada na 
sede da Câmara Municipal, doravante denorninada CONTRATANTE e a 
Empresa ALVES E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, pessoajurIdica 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.800.292/0001-96, corn sede 
na Avenida 10 de Junho, n° 555, Centro, Americano do Brasil -GO, neste ato 
representado por seus sócios os Srs. CELlO ALVES PINTO e MARCIO DE 
ALMEIDA LARA, brasileiros, advogados, regülarrnente inscritos na Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional de Goiás, sob os n°s 19.812 e 17.640 doravante 
denorninada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente Ten -no de 
Aditivo para contratacão de Serviços Técnicos especializados de Consi1toria e 
Assessoria JurIdica junto a Câmara Municipal de Arnericano do Brasil - GO, 
referente ao perIodo dejaneiro a dezembro do exercicio de 2023, considerando o 
art. 107 e 124 da Lei Federal n°. 14.133/2021, mediante as cláusulas e condicôes 
a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo corn o artigo 107 e 124 da Lei 
Federal n°. 14.133/202 1, e ainda nas Cláusulas Terceira e Quarta do Ten-no de 
Contrato, celebrado entre as partes em 18 de fevereiro de 2022, referente a 
Inexigibilidade no. 0 1/2022. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA PR0RR0GAçA0IvIGENcIA: 
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Câmara Municipt.L 	LLLL cano do BrasiI 
10 presente aditamento fica prorrogado o contrato n o. 04/2022, para 

prestacão de servicos de assessoria jurIdica, observado o limite de tempo que a 
legislacão vigente admite". 

"2.2 - 0 prazo de vigéncia do presente aditivo será de 12 (doze) meses, iniciando 
sua vigéncia a partir de 02 (dois) de janeiro de 2023 e terminará de pleno direito 
em 30 (trinta) de dezembro de 2.023". 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO E SEU 
ACRESCIMO/REAJUSTE 

3.1 - Reajuste do valor contratual, calculado de acordo corn o Indice IPCA do més 
de dezembro de 2021 a novembro de 2022 no importe de 6,47% (seis inteiros e 
quarenta e sete centésimos de percentual), conforme Cláusula Quinta do Contrato 
principal. 

3.2 - 0 valor total do contrato, depois de reajustado, é corn duraçäo de 12 (doze) 
meses é de R$ 75.316,80 (setenta e cinco mil e trezentos e dezesseis reais e oitenta 
centavos). I I (hi 

3.3 - 0 valor total do acréscimo e de R$ 16.366,80 (dezesseis mil e trezentos e 
sessenta e seis reais e oitenta centavos). 	 ' I 

! 	/ 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAcAO ORCAMENTARIA1 

4.1 - As despesas do presente contrato serão empenhadas na seguintes dotacão 
orçamentárias: 02.01.01.031.0017.2038-319034, para o exercIcio de 2023 
ocorrerá a conta de repasses do duodécimo e dotacão própria do orçamento 
vigente naquele ano, quando serão emitidas as Notas de Empenho competentes. 

CLAUSULA QUINTA - DA PuBLIcAcAo 

o presente Termo Aditivo será publicado, em resumo, no placard de publicidades 
da Câmara Municipal de Americano do Brasil e no site 
www.camaraaiiiericanodobrasil.go.gov.br . 

CLAUSULA SEXTA - DA RATIFICAçAO 

Ficarn ratificadas as dernais cláusulas e condiçôes do Contrato original, não 
alteradas por este Instrumento. 
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Cómara MuniciptL cle iLericano do Brasil 
E, por assim, estarem justas e acordadas, as partes firnrnm o presente Termo 
Aditivo em duas vias de igual teor e forma para urn so efeito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Americano do Brasil - GO, 28 de dezembro de 2022. 

MARIZIA A. NEPOMUCENO LEMES DOS SANTOS BORGES 
Presidente da Câmara Municipal de Americano do Brasil 

Contratante 

I J ALES E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 
Z 	CNPJ: 07.800.292/0001-96 	if) 
0 	 Contratada 

Testemunhas 0 
1 0  ) 	. 	0 
CPF: CL1.6O(1. si-2 	,JM 

mj(IJL Alto  9 

C E R 1 1 D A c 
Certifico que o (a) presente fol 
Publicado no placar deste Municspio 
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...,eres-s/n ° -Centro 
F-mcii ecimara ame brasil(Whotmail.com  - Site: wwwcamaraamericanodobrasil. 


