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TERMO Aomvo AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE sERv|çOs DE PRODUÇÃO OE
MATERIAL JoRNA|.isT|cO, c-:RAvAçAo, Ex|a|ÇAO, PARA OPERAÇÃO E GESTÃO DA Tv

OÃMARA oE cuBATÃo
TERMO Aomvo Ne <E>.5i2o11

Pelo presente Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de
Operação da TV Câmara de Cubatão em canal aberto, cabo e internet simultaneamente, com
inserção de imagens de intérprete de libras, que para todos os efeitos legais o tornam público,
de um lado a CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO, pessoa juridica de direito público interno,
dotada de autonomia, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 51 .642.635¡0001-23, com sede à Praça dos
Emancipadores s/n°, Bloco Legislativo, neste Municipio, neste ato representada por seu
Presidente Sr. RODRIGO RAMOS SOARES, portador do RG 44.168.052-5 SSP/SP e do CPF
227.492.298-55, e do outro lado a empresa T'v' COSTA NORTE LTDA - GVEPP, inscrita no CNPJ
(MF) sob O N” 60.820.750/0001-31, com sede na Avenida Dezenove de Maio, n° 695 - sala 1,
Jardim Albatroz, cidade de Bertioga, SP, neste ato representada pelo Sr. VINICIUS BERLOFI
ZEIDAN, portador do R.G. N° 27.925.356 - SSPISP, e do CPFIMF n° 342.112.228-80, conforme
documentos constantes da R.Q. N° 09-29-01i2£i14, Concorrência Pública n° 021201 4, em
especial da justificativa e do despacho autorizatorio de fls. 475 (v), e ante o permissivo legal do
art. 57, Il, da Lei n° 8.666/93, tem entre si, justo e contratado o seguinte:

1 - O valor global para O periodo de prorrogação firmado no Termo Aditivo n° 005/2016, que
compreende o intervalo entre 26 de fevereiro de 2016 a 25 de fevereiro de 2017 e de R$
2.018.752,74 (dois milhões, dezoito mil e setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro
centavos), já considerada a redução prevista no Termo Aditivo n° 1572016, acostado às fls. 461!
462 da RO 09-29-01/2014.

2 - Continuam em vigor todas as demais cláusulas do Contrato original e seus Termos Aditivos
constantes da R.Q. N° 09-29-0112014, Concorrência Pública n° 02i2014 que não contrariem os
dispositivos deste Termo Aditivo.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, firmam o presente em 3 (três) vias de igual
teor de conteúdo, na presença das testemunhas abaixo.

Cubatão, 03 de fevereiro de 2017.
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VINICIUS BERLQFI ZEJIDAN
TV COSTA NORTE LTDA;'"- GVEPP
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