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DESPACHO

Procêsso: no 01212018
Da: Comissão Permanente de Licitação
PaÍa: Assessoria Jurídica

Conforme solicitação oriunda da presidência da Câmarâ Municipal,
informamos que não se identiÍica óbice legal ao pleito de prorrogaçáo ao
contrato 0'11/2018 - CMSB, uma vez que a obra Íoi iniciada e ainda não foi
concluída por razões alheiâs à vontade das partes (Arl. 57, parágraío 1o, inc. ll,
dâ Lei Federal no 8.666/1993).

Segue em anêxo a minuta de Termo de prorrogação.

Conforme despacho do presidente da Câmara, encaminhem-se os
aulos à Assessoria Jurídica para emissão de parecer jurídico.

São Bernardo - lVlA, 21 de maio de 2020.
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Presidênte da Comissão Permanente de Licitação
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PROCESSO N" 0r2/2()l{t - CMsB
l' TERÀÍO 
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SSP/MA, rcsidcnte e domiciliado na ncsta Cidadc e a

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO/MA, inscrita no cadasrro NacioÍal de
Pessoa-s Juridicas sob o nô 07.629.520/0001-07, sediadâ na Ruâ Concgo Ncstor n.21s-CcntÍo.
CEP: 65.550-000. Sâo BemaÍdoMA, doravanre designada CONTRATANTE. ncsre ato
representâdo pelo Presidente o Sr. BER\ARDO JOSÉ TRIBUZI DE CARVALHO,
brasileiro, casado, inscriro no CPF n" CPF n,'96t.230.523-49, poaador do RG n.418326959

XXXXXXXXX)L,(XXXXXXXXXX. inscla ( NPJ sob o no
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, §srabelccidâ nâ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CF:P n'j(XXXXXXXXXXXXX, Municipio de XXXXXXX XXXXXXXXX, represenlado pelo
Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédulâ de idenridade RC n; XXXXXXX,
ponador do CPF n" XXXXXXXXXXXXX, dc acordo com a rcprescnlâÇào lcgal qrc lhc ó
outorgadâ por procuraçâo, RESOLVEM ADITAR o Contrâto no 0l l/2019 para contratâçâo dc
empr€sa especializada em serviços de Engenharia para Reformx e Ampliaçào do prédio da
Câmara Municipal de São BemârdolMA. nos termos da Lei Fedeml E.666/93, que passa a ter a
scguinte redação, permanecendo as demais esdpulações:

CLÁUSULA PRIMIIRA: Do oBJETo
1.1. O presenle Tenno Adilivo ao Contrato que tem por ob.jero a pronogaçào por 02 (dois)

mcscs os sen'iços de Engenhari. para Reformâ e Ampliaçâo do prédio dâ Câmorâ
Municipal de Sào Bernardo/MA.

CLÁUSULA SECUNDA: Do PRAZo
:.1. Em deconênciâ do adilamenro visando a pÍorrogação por 02 (dois) meses, fica esrendido

o prazo dc vigôncia e cxccução por tal pcriodo, com início cm 30 dc maio dc 2O2O c
tónnino cm l0 dcjulho de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do REcURso oRÇAMENTÁRIo

4.1 Os recursos parâ fazer face aos dispêndios de€orrenlcs da prorrogaçâo dos senrços ora
estipulados sstào consignados no Orçamento Geral do Câmam Municipâl parâ o cxerliox,
dc 201q, e conslanl da se8uinte JuLaçàú:
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4.1. Pcrmânccem inâlteradas c em plcno vigor todas as demais cláusulas do instmmcnto dc
contratação original que nâo tenham sido âltcradas pclo presente Termo Aditivo.



E por estarcm assi acordâdos. assinam o presentc ('ontrato, cr)r 03 (úês) vias. de igual
tcorc foÍmâ nâ prcscnça das duas tcstcmunhas abaixo assinadas.

São Bernarilo (MA). XX de xxxxxxxxx de 2020.

RERNARDO JOSÉ TRIBUZI DE CARVALHO
Resfnnsável lcgal dâ CONTRATANTE
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