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Estado de São Paulo

ADITIVO CONTRATUAL N.° 008/2.021

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 008/2018

Pelo presente instrumento público de aditamento contratual, feito ao contrato administrativo

n.° 008/2018, oriundo do pregão presencial 002/2018, que para todos os efeitos legais o

tornam público, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA, com personalidade
judiciária de direito público, inscrita no Ministério da Fazenda sob o C.N.P.J. n°

68.021.534/0001-38, com sede á Rua Reverendo Augusto Paes D'Avila n.° 374, Jardim
Rio da Praia, Bertioga/SP, neste ato representada pelo seu Presidente, Ver. ANTONÍO
CARLOS TICIANELLI, portador do RG n° 57.987.855-7 SSP/SP e CPF sob n.°
028.525.319-09, doravante denominada de CONTRATANTE, e de outro lado a firma

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA., empresa devidamente constituída, inscrita no
Ministério da Fazenda sob o C.N.P.J. n° 06.344.497/0001-41, com sede à Avenida
Presidente Vargas n° 2001 - conjunto 184, bairro Jardim Califórnia, na cidade de Ribeirão
Preto, neste ato representada pelo seu Sócio-Administrador, Sr. NICOLAS TEIXEIRA

VERONEZI, portador do RG n° 32.594.073-3 e CPF de n° 225.748.008-26 e com endereço
de eletrônico (e-mail) nicolas@verocard.com.br, doravante denominada de CONTRATADA
, tem entre si justo e acordado o que segue:
Cláusula 1® - Fica prorrogado por mais 12 meses o contrato administrativo 08/2018, com
todas as suas cláusulas, direitos, deveres e obrigações existentes, contados a partir de 01
de agosto de 2.021 com término no dia 31 de julho de 2.022, caso não prorrogado
novamente.

Cláusula 2^

- As demais cláusulas do contrato inaugural permanecem inalteradas.

E por estarem assim justos e contratados assinam as partes o presente contrato, por si e
seus sucessores, em 02 (duas) vias de igual teor, e rubricadas para todos os efeitos de
direito, na presença das testemunhas abaixo assinada.

Berttóga, 15 dejulho/tie 2.
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