
 
 

 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  

SERVIÇOS Nº 003/2015 

 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a CÂMARA DE VEREADORES 

DO MUNICÍPIO DE JACIARA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa à Rua Juruce - nº 1301, Centro - Jaciara – MT, CEP: 78820-

000, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

- CNPJ sob o № 24.774.184/0001-05, neste ato representado pelo seu Presidente da Câmara 

Municipal, Senhor Vereador SIDNEY DE SOUZA SOARES, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado nesta cidade de Jaciara – MT, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral 

№ 705055 SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o № 

621.194.941-34, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE do outro lado a 

empresa MERCATO ASSESSORIA E INFORMÁTICA EPP-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 

37506052/0001-44, localizada na Rua Jose de Alencar 338 – Jardim Monte Líbano – 

Rondonópolis - MT, representada por MARCOS FRANCISCO MATOS, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado na cidade de Rondonópolis-MT, à Rua Rio Branco – 3467 – Jardim 

Monte Líbano, portador da  cédula de identidade RG n.º  392.951 SSP/MT e Inscrito sob CPF 

n.º 303.966.891-91, chamado simplesmente de CONTRATADA, em face da classificação das 

propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 004/2014, RESOLVEM 

celebrar o presente TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 03/2015 para prorrogar a vigência do 

contrato. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA Com o fundamento no artigo 57, inciso IV da Lei n.º 8.666/93 e 

na forma convencionada na Cláusula Sétima do Contrato, bem como na manutenção da 

condição de exclusividade para prestação do serviço, este termo Aditivo tem a finalidade de 

prorrogar a vigência do contrato por 12(doze) meses, contados a partir de 01 janeiro de 2017. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  As demais cláusulas e condições ajustadas no instrumento original 

do contrato ora aditadas permanecem inalteradas, desde que compatíveis, sendo ratificas neste 

ato pelas partes contratantes. 

 

              E por estar justo e contratado, as partes assinam o presente Termo de aditivo, depois 

de o terem lido e achado conforme, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para que produza 

seus efeitos jurídico e legais.  

 

 



 

 

 

Jaciara-MT, 31 de dezembro de 2016.  

 

 

 

VER SIDNEY DE SOUZA SOARES 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

MERCATO ASSESSORIA E INFORMÁTICA EPP-ME 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Assinatura:_________________________Assinatura:___________________________  

Nome:_____________________________Nome:______________________________  

RG nº: ____________________________ RG nº: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


