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Pelo presente termo, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UNISTALDA, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.889.797\0001-92 neste ato representada pelo 
Presidente Sr. Ver. GILBERTO VIANA GONSALVES, doravante denominada CONTRATANTE, e a 
empresa EDINANN DA SILVA AROCHA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
23.844.187/0001-05, neste ato denominada CONTRATADA resolvem entre si na melhor forma de 
direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente TERMO ADITIVO tem como objeto proceder à 
alteração na Cláusula Segunda e quarta,  do Contrato de Prestação de Serviços de manutenção e 
hospedagem do site da Câmara de Vereadores de Unistalda, firmado em 01/02/2018..  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO CONTRATUAL - Este contrato vigorará pelo prazo de          12 
(doze)  meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se assim for do interesse 
de ambas as partes, mediante a formalização de Termo Aditivo, sem que qualquer uma das partes 
possa requerer qualquer vinculação, subordinação, solidariedade ou subsidiariedade entre si. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO – Pela prestação dos serviços temporários ora 
contratada, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a quantia mensal de R$ 300,00 (trezentos 
reais), durante 12  (doze)  meses consecutivos, ou seja, de janeiro a dezembro do presente ano, 
devendo ser deduzidos os respectivos encargos e tributos obrigatórios. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato de Prestação de 
Serviços, não alteradas no presente instrumento jurídico.  

  
 

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de 
igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a 
cumpri-lo mutuamente. 
 
 
 

Unistalda, 05 de janeiro de 2019. 
 
 
GILBERTO VIANA GONSALVES                                EDINANN DA SILVA AROCHA 03140799047 
            Presidente do Poder Legislativo                                               CNPJ Nº 23.844.187/0001-05 
     CÂMARA MUNICIPAL DE UNISTALDA                                                    MMSistemas TI 
                       CONTRATANTE                                                                        CONTRATADA 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA 

DE VEREADORES DE UNISTALDA 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 


