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ADITAMENTO Nº 005/2019 
 
 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº  010/2017 – 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO MENSAL DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SER VIDORES E 
FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO P ASSA 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. 
PAULO CÉSAR MISSIATTO, brasileiro, casado, portador do RG nº 10.629.462-3 
SSP/SP e CPF nº 062.611.268-01, residente e domiciliado à Av. Prof. Oscar de Oliveira 
Alves, nº 1.038, nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE , de outro lado a 
empresa CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA – EPP  , pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.656.963/0001-50, com sede 
na Rua General Osório nº 569 – sala 2, Centro, na cidade Pirassununga - SP, com 
endereço de correspondência eletrônica: adm@convenioscard.com.br, neste ato 
representada pelo seu Sócio-Diretor Sr. MARCOS ANTÔNIO ENGLER, brasileiro, 
casado, portador do RG nº 18.563.058-3-SSP/SP e CPF/MF nº 057.310.558-82, 
residente e domiciliado na Rua Dr. Barbosa, nº 953, na cidade de Pirassununga-SP, e e-
mail: contatocomercial@convenioscard.com.br, doravante denominada CONTRATADA , 
empresa contratada conforme Processo nº 050/2017 e resultado do Pregão Presencial 
n.º 001/2017, firmam o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 010/2017 , de 
prestação de serviços de gerenciamento, administração, fiscalização, emissão, 
fornecimento e manutenção de documentos de legitimação, (cartões eletrônicos 
magnéticos oriundos de tecnologia adequada, de acordo com a norma especifica que 
rege o assunto), utilizáveis em estabelecimentos comerciais (supermercados, armazéns, 
açougues, peixaria, hortimercados, comércio de laticínios e/ou frios, padarias, similares), 
credenciados, destinados aos servidores ativos ocupantes de cargos ou empregos, de 
provimento permanente e em comissão do Poder Legislativo. Assim, tendo em vista que 
se trata de prestação de serviços, firma-se o presente Termo de Aditamento conforme 
previsto no artigo 57 da Lei nº 8.666/93, passando a constar o seguinte: 
 
- “CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR”: 2.1. O benefício ticket alimentação a partir de 
1º de abril de 2019, passou a ser no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, 
conforme previsto na Lei nº 3.457 de 16 de abril de 2019, a qual reajustou o valor do 
Vale Alimentação. O referido valor poderá ser alterado, desde que autorizado por nova 
lei, e será aplicada a mesma taxa de administração (percentual) apurada no Pregão 
Presencial n.º 001/2017. 
 
  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. 
 



 

 

P
á

g
in

a
2
 

  Santa Rita do Passa Quatro, 16 de abril de 2.019. 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO 
CONTRATANTE 

Paulo César Missiatto 
Presidente 

 
 
 
 
 

CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA – EPP 
CONTRATADA 

Marcos Antônio Engler 
Sócio-Diretor 

 
 
TESTEMUNHAS: 

 
 

 
_______________________________  ________________________________ 
FERNANDA PETROCÍNIO KROKOIZ  PATRICIA APARECIDA ZAMPROGNO  
CPF 191.653.638-76    CPF 095.931.208-07 


