
PRIMEIRO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNCIPAL DE CURRALINHO E O 
ADVOGADO HIDERALDO MARCELO DE AZEVEDO TAVARES 

   

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado, o PODER LEGISLATIVO/CÂMARA 
MUNICIPAL DE CURRALINHO, Estado do Pará, CNPJ ,com endereço a Av. Floriano 
Peixoto s/n – Bairro Centro – nesta cidade de Curralinho – Pará, neste ato representado na pessoa de seu  
Presidente JAIR DO SOCORRO PINHEIRO REIS, brasileiro, casado, agente político, portador 
da RG- 138.4471 - SEGUP/PA. e  CPF -234.563.102-34 residente e domiciliado  à  Rua 
Esmeralda da Fonseca s/n – Bairro Centro nesta cidade, doravante denominado, simplesmente, 
CONTRATANTE, e do outro lado o senhor HIDERALDO MARCELO DE AZEVEDO 
TAVARES, CPF nº 249.575.422-87, brasileiro, casado, advogado, regularmente inscrito na Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seção Pará sob o nº 6543, com escritório profissional, sito à rua  Carlos de 
Carvalho nº 512 – Bairro da Cidade Velha – Belém – Pará – CEP 66.023.630 daqui por diante 
denominada, simplesmente, CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe as normas gerais da Lei 
federal nº 8.666/93, resolvem de comum acordo, ALTERAR o Contrato de Prestação de 
Serviços, constante do processo de inexigibilidade de licitação 02/2015,  mediante o 
presente termo aditivo de acordo com as  condições e cláusulas seguintes: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O presente segundo termo aditivo tem por objetivo a 
prorrogação do prazo estabelecido no primeiro termo aditivo do Contrato de Prestação de Serviços 
datado de 05 de Janeiro de 2015, que passa a fazer parte integrante deste aditivo, independente de 
transcrição, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de 
natureza singular e especializados na área do Direto Administrativo Municipal, elaboração legislativa, 
(leis, Decretos e Resoluções) pareceres junto as comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal, 
acompanhamento e pareceres jurídico nos processos de licitações e contratos, elaboração de defesas 
administrativas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, consultoria e assessoria 
técnica em administração Pública e outros. 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA -  Justifica-se a celebração do 
presente aditivo, na manutenção dos preços do contrato e, na necessidade de 
prorrogação de prazo para continuação dos serviços prestados pela empresa 
contratada. 

O presente termo aditivo é celebrado com base nos termos do Art. 57, Inciso II, da Lei 
nº 8.666/93 a alterações posteriores. 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA-  Fica prorrogado o prazo de vigência do 
Contrato de Prestação de Serviços nos termos da sua Cláusula Quinta – DOS PRAZOS 
ITENS 5.1 e 5.2,  passando a vigorar até o dia 31 de dezembro de 2016.. 

 CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -  As despesas com a 
prestação dos serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, 
correrá a conta dos seguinte elementos orçamentários previstos para a finalidade no 
exercício de 2016:: 

 LEGISLATIVA; 01- Ação Legislativa; 0000- Manutenção da Câmara Municipal de Curralinho; 
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros.  Fonte de Recurso 01 – Tesouro. 
 



 CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO -  As demais cláusulas do contrato e do 
primeiro Termo Aditivo permanecem inalteradas. 

 CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS -  E por estarem justos e 
contratados, firmam o presente Aditivo, em 03 (quatro) vias de igual teor e forma, 
juntamente com as testemunhas abaixo.  

 Curralinho,  Estado do Pará, em 05 de Janeiro de 2016. 

 

________________________________ 
Pela CONTRATANTE  

JAIR DO SOCORRO PINHEIRO REIS 
Presidente da Câmara Municipal de Curralinho 

 

________________________________ 
Pela CONTRATADA 

Dr. Hideraldo Marcelo de Azevedo Tavares 

 

 

Testemunhas:  01- ________________________________ 
CPF_________________________________ 

                                     02- _________________________________ 
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