
 

 

 

ADITAMENTO Nº 004/2021 
 
 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº  005/2018 – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL D E SANTA RITA 
DO PASSA QUATRO. 
  
 
  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 na Rua José Rodrigues Palhares, 117, Bairro São 
Sebastião, CEP 13.670-000, com endereço de correspondência eletrônica 
contato@camarasantarita.sp.gov.br, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. 
AMADEU APARECIDO LOURENÇO, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 8.679.744 
SSP/SP e CPF nº 833.355.368-00, residente e domiciliado à Rua dos Expedicionários, 
nº 486, Bairro Mara Cristina, nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE , de 
outro lado a empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 
IBAM , pessoa jurídica de direito privado, associação civil de caráter educativo, científico 
e cultural, sem fins lucrativos, conforme estabelece seu Estatuto, com registro no CNPJ 
sob no 33.645.482/0001-96, sediado na cidade do Rio de Janeiro, na Rua Buenos Aires, 
19 – Centro – Rio de Janeiro, e endereço para correspondência eletrônica  
ibam@ibam.org.br, empresa contratada em regime de exclusividade e por apresentar o 
menor preço e condições na cotação de mercado realizada, neste ato representada por 
seu Superintendente Geral Sr. PAULO TIMM, identidade no 20.28439-0, emitida pelo 
Conselho Regional de Administração/RJ e CPF no 457.512.429-04, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente Termo de Aditamento 
ao Contrato nº 005/2018 , de prestação de serviços de Assessoramento Técnico em 
Desenvolvimento Institucional. Assim, tendo em vista que se trata de prestação de 
serviços a serem executados de forma continua, nos termos do artigo 57, inciso II, da 
Lei nº 8.666/93, firma-se o presente Termo de Aditamento, quanto ao “preço”, “vigência”, 
sendo que o “item 3.1, da Cláusula Terceira”, o “item 6.1 da Cláusula Sexta” do Contrato 
ora Aditado passam a vigorar nos seguintes termos: 
 
- CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO: 
 
3.1 - o valor é reajustado dentro do índice previsto do IGPM do mês anterior ao 
Aditamento, conforme previsto no item “6.3” do Contrato nº 005/2018 ora Aditado. Em 
virtude da proposta da CONTRATADA o valor a ser cobrado pelo serviço objeto do 
Contrato ora aditado será a menor do reajuste do índice previsto, sendo, portanto de R$ 
4.000,00 (Quatro Mil Reais), cujo valor será pago mediante envio da Fatura de 
Prestação de Serviços e do respectivo boleto, em uma única parcela de R$ 4.000,00. 
 
- CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 
6.1 - o prazo do Contrato ora Aditado, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com 
vigência a partir de 15 de junho de 2021 e término previsto no dia 14 de junho de 2022, 
ficando as demais cláusulas inalteradas. 
   



 

 

 

E por estarem justas e avençadas, as partes ressaltam que as demais cláusulas do 
instrumento original manter-se-ão inalteradas. Assim, assinam o presente instrumento, 
constante em 02 (duas) laudas, impressas somente no anverso, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para todos os fins de direito. 
 
  Santa Rita do Passa Quatro, 10 de junho de 2.021. 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO 
CONTRATANTE 

Amadeu Aparecido Lourenço  
Presidente  

 
 
 
 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM 
CONTRATADA 

Paulo Timm – Superintendente Geral  
 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 
 

 
__________________________________ _______________________________ 
REGIA MARIA A. FERNANDES RIBEIRO FERNANDA PETROCÍNIO KROKOIZ 
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