
 

 

 

 

 

ADITAMENTO Nº. 011/2016 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO AO CONTRATO 
Nº.012/2015 – Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de publicação, em jornal de circulação semanal no 
Município, de leis e atos administrativos (leis, decretos, 
regulamentos, regimentos, portarias, avisos e resoluções) - 
publicidade legal, e de comunicados e informações sobre programas 
e campanhas do poder público, festividades e outros eventos 
municipais - publicidade institucional, observados os ditames do § 
1.º do art. 37 da Constituição Federal. 

 

 

                       Pelo presente instrumento particular de aditamento, de 
um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA 
QUATRO/SP, inscrita no CNPJ 50.719.681/0001-10, estabelecida 
nesta cidade de Santa Rita do Passa Quatro/SP, na Rua José Rodrigues 
Palhares, 117, Bairro São Sebastião, CEP 13.670-000, neste ato 
representada por seu Presidente Vereador PAULO CÉSAR MISSIATTO, 
brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº. 10.629.462-3 
SSP/SP e CPF 062.611.268-01, residente e domiciliado à Av. Prof. 
Oscar de Oliveira Alves, nº 1.038, nesta cidade e comarca de Santa Rita 
do Passa Quatro/SP, e do outro lado a empresa EDITORA COISAS 
NOVAS LTDA - ME, CNPJ nº. 01.138.971/0001-65 e Inscrição 
Estadual nº. 621.018.934.110, com sede nesta cidade, na Rua José 
Bonifácio nº. 824-A, neste ato representada por sua sócia-proprietária 
Sra. Regina Célia Pelegrin Spadon, brasileira, casada, empresária, 
residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Orlando Bortolini, nº. 212, 
Bairro Bonanza, portadora do RG nº. 7.817.091 SSP/SP e CPF nº. 
269.316.478-81, firmam o presente Termo de Aditamento ao Contrato 
nº. 012/2015 para contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de publicação, em jornal de circulação semanal no 
Município, de leis e atos administrativos (leis, decretos, regulamentos, 
regimentos, portarias, avisos e resoluções) - publicidade legal, e de 
comunicados e informações sobre programas e campanhas do poder 
público, festividades e outros eventos municipais - publicidade 
institucional, observados os ditames do § 1.º do art. 37 da Constituição 
Federal, nos moldes da cláusula 9ª, “Da Vigência”, prorrogando-se por 
mais 12 (doze) meses o contrato, de 16 de julho de 2016 a 16 de julho 
de 2017. 



 

 

 

 

 

E por estarem justas e avençadas, as partes ressaltam 
que as demais cláusulas do instrumento original manter-se-ão 
inalteradas e assinam o presente instrumento, constantes de 02 (duas) 
lauda, impressas somente no anverso, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para todos os fins de direito.  

 

                        Santa Rita do Passa Quatro, 15 de julho de 2.016. 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA R.P.QUATRO 

Presidente - Paulo César Missiatto 

 

 

 

 

EDITORA COISAS NOVAS LTDA - ME 

Representante Legal - Regina Célia Pelegrin Spadon 

 

 

 

Testemunhas: 

 

  

NEIDE AP. LIBERTUCCI BARIONI                                 VITOR MONDIN DE OLIVEIRA  

CPF nº. 229.367.808-37                                               CPF nº. 302.579.678-26 


