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Licitação n.º 03/2015 

Pregão Presencial n.º 01/2015 

Processo CM n.º 06/2015 

 

 

2º TERMO ADITIVO DE VALOR  

DO CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE AURIFLAMA-SP, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.842.334/0001-43, 

com sede na Rua João Pacheco de Lima, n.º 56-31 – Centro, nesta cidade de Auriflama, 

Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, o Sr. 

Vagner Oliveira de Angelis, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, 

de outro lado a empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 06.344.497/0001-41, com sede na Avenida Presidente Vargas, 2001, 

Conjunto n.º 184, Edifício New Century, Jardim Califórnia, na cidade de Ribeirão 

Preto/SP, neste ato representada por seu sócio-proprietário, Sr. Nicolas Teixeira Veronezi, 

portador do documento de identidade RG nº 32.594.073-3 – SSP/SP, e do CPF nº 

225.748.008-26, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, fica justo e 

acertado o presente instrumento, com o objetivo de formalizar o presente Termo Aditivo de 

Valor do Contrato n.º 012/2015, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores 

alterações, mediante sujeição às seguintes cláusulas contratuais: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto reestabelecer o equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato Público Administrativo n.º 08/2015, nos moldes do art. 

65, II, “d” da Lei n.º 8.666/93, uma vez que, com o advento da Lei Municipal n.º 2.426 de 

23 de janeiro de 2017, o valor do vale alimentação foi reajustado, passando o mesmo a ser 

concedido no montante de R$162,72 (cento e sessenta e dois reais e setenta e dois 

centavos) por servidor ativo, conforme já previsto na Cláusula 10 do Contrato supra. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO  
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2.1. O valor do vale alimentação, a ser fornecido à Contratante, nas 

especificações convencionadas originalmente no Contrato Público Administrativo n.º 

012/2015, passa a ser de R$162,72 (cento e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) 

por servidor ativo, podendo alcançar R$232,72 (duzentos e trinta e dois reais e setenta e 

dois centavos), no caso de assiduidade, conforme art. 4º da Lei Municipal n.º 2.199/2014, 

alterada pelas Leis n.º 2.221/2014, 2.291/2015 e 2.426/2017. 

2.2. O valor previsto no item 2.1, tem como base o reajuste oficial estabelecido 

pelo artigo 1º, §1º da Lei Municipal n.º 2.199/2014, concedido através da Lei Municipal n.º 

2.426/2017. 

2.3. O valor do “prêmio assiduidade”, previsto no artigo 2º da Lei Municipal 

n.º 2.291/2015, permanece inalterado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 As despesas decorrentes deste aditamento, correrão por conta dos 

elementos próprios previstos no orçamento relativo ao exercício de 2017 nas seguintes 

dotações: 

01 – PODER LEGISLATIVO 

0101 Câmara Municipal 

010100 Câmara Municipal  

01.031.0002.2002.0000 - Manutenção das Funções Legislativas 

013- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

4.1. O prazo contratual estabelecido na Cláusula 9ª do Contrato Público 

Administrativo n.º 012/2015, permanece inalterado. 

4.2. Este aditamento entra em vigor na data da sua assinatura, retroagindo seus 

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, uma vez que a própria Lei Municipal n.º 

2.426/2017, retroage seus efeitos a mesma data, conforme artigos 2º e 3º da referida norma. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO 

5.1 Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, 

naquilo que não contrarie o presente aditamento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

6.1 Após a assinatura do presente termo, a Contratante providenciará a 

publicação do mesmo na Imprensa local, em resumo, na forma de extrato. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

7.1 As partes elegem o foro da comarca de Auriflama-SP, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer dúvidas 

relativas ao cumprimento deste instrumento. 

 

Ante o exposto, por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 

02 (duas) vias de igual teor, para um só fim, qual passa a fazer parte integrante do Contrato 

Público Administrativo n.º 012/2015, na presença de duas testemunhas que a tudo 

presenciarem, para que surta seus efeitos de direito. 

   

Auriflama, 25 de março de 2017. 

 

 

 

Contratante Contratada 

Câmara Municipal de Auriflama-SP.                           Verocheque Refeições Ltda 

Vagner Oliveira de Angelis Nicolas Teixeira Veronezi 

Presidente CPF nº 225.748.008-26 

 Sócio-Proprietário 

 

Testemunhas:   

 

 

 

José Aparecido Adad            Wagner Fernandes de Oliveira 

R.G. n.º 5.648.805-1  RG. n.º 33.570.582-0 


