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1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

BASE LEGAL – Termo de Contrato nº 04/2021, oriundo de adesão à Ata de Registro de 
Preços n° 30/2021, Processo Licitatório nº 08/2021, Pregão Presencial/SRP nº. 04/2021, 
celebrado em 18/01/2021 e homologado em 26/02/2021 pela PMJM, e art. 65, I, b da Lei 
8.666/93. 

 
 

Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de fornecimento, administração e 

gerenciamento de cartão magnético (cartão alimentação), destinado à aquisição de gêneros 

alimentícios e/ou refeições/lanches, em atendimento a servidores da Câmara Municipal de 

João Monlevade, firmado entre a Câmara Municipal de João Monlevade, inscrita no CNPJ 

18.310.631/0001-72, com sede na Av. Dona Nenela, nº. 146, Bairro JK, nesta cidade, neste ato 

representada por seu Presidente, Vereador Gustavo José Dias Maciel, portador do CPF nº 

053.902.716-29, RG n° MG- 10771296, denominada CONTRATANTE e a empresa 

CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA  LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o 

nº 08.656.963/0001-50, com endereço na Rua Felipe Boller, nº 4260, Jardim São Fernando, na 

cidade de Pirassununga/SP, CEP: 13.631-120, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato 

representado pelo Sr. MARCOS ANTÔNIO ENGLER, brasileiro, casado, empresário, portador 

da Cédula de identidade RG/SSP- SP nº. 18.563.058-3, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 

057.310.558-82, denominada CONTRATADA, CONSIDERANDO o disposto no § 8º, art. 65, da 

Lei 8.666/93, a publicação da Lei n.º 2.436/2022, que altera a Lei nº 1.969 de 21/11/2011, para 

acrescentar 15 (quinze) vagas para o cargo de Assessor Parlamentar, e mudar o nível de 

escolaridade exigido para o cargo,  e a publicação da Lei Municipal n.º 2.439/2022 que fixou 

novo valor para o vale alimentação em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), celebram o 

presente termo aditivo de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando o aumento no número de servidores no âmbito da 
Edilidade de acordo com a Lei Municipal n.º 2.436/2022, e o novo valor do vale alimentação 
fixado pela Lei Municipal n.º 2.439/2022, o item 3.1., da CLÁUSULA TERCEIRA, do Contrato 
n.º 04/2021, passa a vigorar com a seguinte redação, atualizando o valor global do contrato: 
 

“CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1. O valor global deste termo é de R$ 342.720,00 (trezentos e quarenta e dois mil, 
setecentos e vinte reais), equivalente à estimativa de créditos para o período de 12 
(doze) meses. 
3.1.1 A taxa de administração ou taxa/desconto a ser aplicada no valor é de 18,60% 
(dezoito virgula sessenta por cento) conforme proposta do contratado e mapas de 
apuração, parte integrante deste processo, perfazendo o valor global de R$ 278.974,08 
(duzentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e oito 
centavos)”... 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA- O prazo do contrato firmado em 06/04/2021 fica prorrogado por meio 
deste termo aditivo para até o dia 06 de abril de 2023. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato primitivo, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. 

 
E, por estarem assim combinados, assinam o presente em três vias de igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

 
João Monlevade, 05 de abril de 2022. 

 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 
Gustavo José Dias Maciel - CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 

CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA  LTDA – EPP 
 Marcos Antônio Engler - CONTRATADO 

 
 

 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
______________________________         
 
 
______________________________ 

 


