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PROCESSO N.015/2020 - CNTSB

I'TERMO ÂDITTVO AO CONTRÂTO N' OI9l2O2O

A CÂMARA MUMCIPAL DE SÃO BERNARDOÀ|Á. inscrita no Câdasao Nacionat de
Pessoas Juridicas sob o n" 0?.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego Ncstor nzls-Centro,
CEP: 65.550-000, São BemardoMA, doÍavante designada CONTRÂTÀNTE, nestc aro
representado pelo Presid€nre o Sr BERNARDOJOSÉ TRIBUZI DE CARVALEO, brasiteúo,
casado, inscrito no CPF n. C]PF n.961.230.523-49, porrâdor do RG n.41832ó959 SSP^,ÍA,
residcnre e domiciliado na ncsta Cidadc e a emprcsa MÁXIMO CON§TRUÇOES
PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - Epp, inscrira no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazcnda sob o n.22.791.070/000t_48.
cstabelecida ÍIâ Rua Feri José, n" 02, Sala n.04, Bairro - Conúo, CEp n. ó5.712_000,
Municipio de Lago dos Rodrigues,MA, neste ato denominada CONTRATADA,
representada por Sua Sócia Proprietária, Sra. JOELMA CÂRVALHO MARTINS,
bÍasilcira, inscrila no Cadasrro de Pcssm Fisica CpF, sob o n" 778.855.033-72, portadom do
R.G. n' 000003395493-3, RXSOLVEM ÁDITAR o Contrato n. 019/2020, que rem como objeto
â prestação de serviços de pinturâ extema, impcrmcabilização e rcforma do cstacionamento da
Câmara Municipal de São Bemardo MA, nos termos da Lci Federal 8.666/93, quc passa a ier a
scguintc redação, perrnanecendo as demais €stipulaçô€s:

CLÁUST]LÂ PRIMEIRÀ: Do oBJETo
l.l. O pÍesente Tsrmo Aditivo tcm por objcto o aqéscimo ao valor c prorrogação do

prazo de execução do Contrato n" Ol9/2020, que por sua vez rem como objeto a
prestação de scrviços de pintura extcma, impcrmeabilização e Íeforma do estacionammto
da Câmara Municipal de Sào Bemardo MA.

CLÁUSUI-A SEGUNDÀ: DO VALOR
2.l. Em decoÍrência do prescntc instruncnto, o valor do Aditivo é de R$ 12.953,05 (dozc mil,

novecenlos e cinquenia e üês reais e crncu cenkvos), correspondÉnte a z3,ggyo do valor
inicialmcnte contratado, passÉndo o valor do Contrato n" Olgl2O2O dc R§ 53.975,05
(cinquenta e tÊs mil, novecentos c setenE e cinco rcâis c cinco centavos), pâm R$
6ó,928,10 (sessenta e sets mil, novecefltos e vinte e oiro reais e dez oentavos).

CLÁUSULA TERC0IRÁ: Do PRAzo DE ExT,CUÇÃo
3.1 Em decorrência do acréscimo do vâlor, que reflete no acréscimo de serviços, Iica o pmzo

de exeoução proÍogado até o dia 29 de dezembro de 2020.
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cLÁusuLA eUARTÀ: Do Rf,cuRso oRçm.ruvrÁnro

4.1 Os recursos para fazer face aos dispêndios decorrcntcs da pronogação dos scrviços om
estipulados estâo consignados no OÍçamento Geml do Câmara Municipal para o excrcicio d€

2020, e constâm da seguinte dotação: Funcional - 0l 031 0020 2017 0000; Natureza -
3.3.90.39.99

cúusul-.1 gutnrl: DAs DtspostçÕEs GERAIs

5.l.Permanecem inalteradas e em pleno vigor toalas as demais cláusulas do instrumento de
contratação origirlal quê nào t€úam sido altemdas pelo presente Termo Aditivo.

E por cstarcm a.ssim acordados, a-ssinâm o presente Contrato, em 03 (três) via"s, de igual
tsor e forma na pÍes€nça das duas Esremuúas abaixo assinadas.

Sâo Bernlrdo (MA). 2l de dczcmbro de 2020-
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SE TRIBUZI Df CÀRVALHO
vcl lcgâl da CONTRATANTE

A CARYAI,HO MAR'I'INS
Pela CONTRATADA
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