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PROCESSO N" 004/2019 - CMSB

I" TERMO ÀDITTVO AO CONTRATO N' OO7/20I8

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÁO BERNARDOMA.

inscdta no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas sob o n" 07.629-5 20/0001 -07, sediada na Rua Conego Nestor n'215-Centro,

CEP: 65.550-000, São Bernârdo/MA, doravante desigrada CONTRÂTANTE, neste ato
reprcsentado pelo Presidmte o Sr. BERNÀRDO JOSE TRIBUZI DE CARVALHO,
brasileiro, câsâdo, inscrito no CPF n" CPF n" 961.230.523-49, portador do RG n'418326959

-

SSP^4A, residente e domiciliado na nestâ Cidade e â empresa S. H. COSTA DOS SANTOS
ME, inscdta no CNPJ sob o n" 12.582.208/0001-45, estabelecida Da Rua Bemardo Lima, n'
1257, Baino - Centro, CEP n" 65.550-000, Município de São Bemârdo, Telefone (98) 34771282, representado por seu prcprietário Sr. SAVIO HENRIQUE COSTÁ DOS SANTOS,
brasileiro, pofiador da cédula de identidade RG n' 129119019997, portador do CPF no
002.788.543-70, denominâdâ simplesmente CONTRATÂDA, RIsoLl'EM ADITAR o
Contrato n" 007/2018 para contrâtação de pessoa jurídica para o fornecimento de serviços de
internet, para atendeí as necessidades da Câmara Municipal de São Bernardo, nos termos da

Lsi Fedeml 8.666/93, que passa â ter a seguinte redaçâo, permanecendo âs demais estipulaçôes:

crÁusut-.q, pRrMrIRAi Do oBJETo

l.l.

O presente Termo Aditivo ao Contrâro rem por objeto a prorrogaçào por 12 (doze) meses
serviço de fornecimento de serviços de internet, para âtender as necessidades da
Câmara Municipalde São Bernârdo

o

cLÁusuLA SEGUNDA: Do pRAzo

2.1.

Em deconência do aditamento visando a prorrogaçâo por l2 (doze) meses, com rnicio em
I3 de março de 2019 a 12 de março de 2020.

CLÁUSULÀ Tf,RCEIRA: Do vALoR
3.1 O valor do presenle Termo d€ Aditivo é de RS RS 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta
rcais).
3.2 O cronograma de desembolso será reálizado mensalmente no valor de RS 665,00 (seiscentos
e Cinquenta ó cinco reais)- conforme cronograma de execução mensal, nos termos da alinea..b,,,

inciso

XMo

art.40. da Lei Federal

no 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: Do RtrCURso oRÇAMENTÁRIo
4,1 Os recursos para fazcr face aos dispêndios decorentes da prorogação dos servrços orâ
estipulados estào consignados no Orçamento Geral do Município pâra o exercicio de 2019,
e conslâm da seglinle dotâçào:
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CLIUSULA QUINTA: DAS DISPOSIÇÓtrS Gf,RÀIS

4.1.

Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do instrumento de
contratação original que não tenham sido altsradas pelo preseúe Termo Aditivo.

E por estarem assim acordados, assinam o presente Coltrato, em 03 (três) viâs, de

iglal

teor e forma na presença das duâs testemunhas abaixo assiÍaalâs.

São

BerÍârdo (MA), l3 de março de 2019.

Responsá'iel legal da CONTRATANTE

Pela CONTRATADA
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