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P.ocê$o: no 0't í2020
D.: Comissáo Peímaneniê de Licjtacão
Para: AEs€Esoda Juridice

Coníoíme soticilaÉo oriunda ds presidência ds Cámarà lúunicipat.
nro.memos quê nào se idenüfica óbicê hgal eo pleilo de acéscimo âo cont;ab
019f2020 - CMSB, enconlrândo ârimo na Lêi n6 g.666/93. ÂIL 65, -b., s Ío

Segue €m anexo e minuta de Te.mo Adilivo.

_ Coníorme despaclD do pÍêsidenle de Cámarà, ensaminhem-se osautos à A§6essoriâ Juridicâ para emissáo dê parêcsrju.Ídico.
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a . Sáo Bemaído _ i,tÀ j 8 dê dêzembro de 2(ZO./r,/:,?
/l u.a/.\ /"ú 4<L l*-/.nto, RENATA UÍIIA FEiREiR^

Presidênte da Comissào pemânenle de Liciteqáo
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ESTAN Do MÀMNH,íO

CAMARÁ MUNICIPAL DE sio RERNÁRD)
CNPJ 07 ó29 520'OOO|47

Rua Coneeo Nestot n2l5 (:eitrc. ( EP: 65 550400
,\i1o BenardoMÁ

MINU'TA

PROCESSO N" 015/2020 - CMSB
I' TERMO ADITIVO AO (]ONTRA'I'O N" O I912020

A CÂMARA MUNICIPÁL DE sÁo BERNARDoMA, in§crita no Cadasfo Nacional de
Pessoas JuÍidicas sob o n. 07.629 520/0001-07, sediada na Ruâ Conego Nestor n2ls_Cenrro,
CEP: 65 550-000, São BemâÍdo/M,\ doÍavanre desigÀada CONfRÂTANTE. n".t. uto
representado pelo Presidente o SÍ. BERNARDO JOSÉ TRIBUZT DE CÂRVALHO, bÍasileiro,
casado, inscrito no CPF n. CpF n. 961.230 52349, porrador do nC n" +ta:ZeSSó SSeru ,
residente e domiciliado na nesta Cidâde ê a empresâ XXXXXXXXLXXXXXXXXj(X)LX,
inscrita no CNPJ sob o n. X)OC{XXi)C(XfXXXXX)C(XX, esrabelecidâ nâ
XXj()Oa(X1(»OOO(XXKX>OCOO( CEp n. xX)ÕOO<XXxxXdX, Muicipio de

aYxYlxI)O(x)C(X{ ÍcpÍesenrado peto Sr. )oax)úXXxxXxxXXXXiXX, portador da
cédula de identidade RC n. XXXXXXX, portadoÍ do CpF no ).I)().XXXXXXXX{, ae acordo
com a repÍesentaçâo legal que lhe é outorgada por procuÍaçâo, RESOLVEM d)tTAR o
ContÍato no 019/2020, q& tem como objeto â prestâção de serviços de pinhra extem4
impeÍmeabilização e reformâ do estacionaÍnento da Câmara Municipal de Sào ilernardo MA"
nos termos da L€i Federal 8.666/93, que passa a ter a seguinte reda,fo, permalecendo a§ alernais
estipulaçôes:

CLÁI]sULÂ PR T,TEIRA: Do oBüTo
l.l. O presente Termo Aditivo tem por objeto o acrescimo ao valor e prorrogação do

prazr de execuçâo do Conlrato n 019/2020, que por sua vez tern como obJío â
prestaçào de serviços de pútura extema, impermeabilizaçào e reforma do estacionanento
da Câoara Municipal de São BemaÍdo - MA.

CLÁUSULA sf,GUNDÁ: Do vALoR
2.1. Em decorrência do pÍesente aditârnento, o valoÍ do Aditivo é de RS 12.953,05 (doze mil,

novecentos e cinquenta e Eês reais s cinco centâvos), corÍespondeúe a 23,997i do valor
inicialmente conúatado, pâssando o vator do Contrato f O1912O20 de R$ 53.975.05
(ciÍquenta e três mil, novecentos e setmta s cinco reais e cinco centavos), pam R$
66.928,10 (sessenta e seis mil, novec€ntos e vinte e oiro reais e dez c€ntavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO Df EXECUçÃO
3.1 Em deco(ência do acréscimo do valoq que ÍeÍlete no acréscimo de serviços, fica o prazo

de execução prorrogado âté o dia 29 de dezembro de 2020.
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cLÁusuLÁ euAlrrÀ: Do RrctrRSo oRÇAMENTÁRIo

4.1 Os recuÍsos para fazer face aos dispêndios decorentes da proÍÍogação dos seÍyiços ora
estipulados estão consignados no OrçameÍto GeÍaI do Câmara Municipal para o exercicio de
2020, e corstam da seguinte dotação: Funcional - 0l 031 0020 20lZ 0000: Natureza -
3.3 90 39.99

cLÁlrsuLÁ eutNTÁ: DAs DlspostçoEs cERAts

5.1. PeÍÍuanecem inâlteradas e em pleno ügor todas as demais cláusulas do instÍumento de
contÍataçâo originâl que não tenhún sido alteradas pelo pÍes€nte TerÍlo Aditivo.

E por esláleÍrl assim acordados, asshaÍn o presente ContÍato, eÍn 03 (tÍês) úaE de igual
teor e forma nâ presença dâs duas testemuúas abaixo assinadas.

Sâo Bemardo (MÁ), )O( de dezembro de 2020.

nrnxanoo losÉ rnrúlzr »r: cenvllno
Responúvel legal da CONTRATANTE

x)(x :(Lxx xxxLx-xxxxx)Lx)c{
Pela CONTRATADA

TESTEMT]NHÀS

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:


