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Altaração: Prloa!íaçao dc Prazo.

pf,ItGrRo rERlo ÂDrÍwo a, cotrR/lro DE ExEcuçÀo D€ sERvrços euE EÍ{rnE sr CELEBRÂ}i

Â PtrEFErnnA ixIcIPAL IrE uns ESÍnrDaS E uIxICn S P alo v^sctrElrci SÍLYA
ÉIf,ELI, PAnA PRo{)VER ALTERÁçõES Ao cO{TRÂTo coiRESFOoE TE, DISGRI}I ,u)ÀS Í{ESTE

I STRI ETÍO [rl F(xl{Â Â8ÂÍXO:

Pelo presente instnrento particular de contrato, de u! lado PREFEfnnA L ICIPAL DE Url§ ESftlfli -
iuâ do corércio, 23 - Centr§ - Drras Estradas - PA, ClPl ne OA.7g7 .9721@ô1-10, nestê ato írpresentada
pela PÍ.efêita Joyce Rênally Felix itun€s, EnasileiFa, Solteira, Funcionaria Publica, Í'esidente e
daiciliada nà Fazenda sâo Francl3co, sl{ - zona Rural - Iruas Est.adôs - PB, CPF É e*.4o7.5U-4O,
Carteira de Identldade Íe 3 -570-572 sSP, dorayante si+les.ente CflTRATAITE, e do oqtÍro larro YIfICnÍi
P[to YtsqxELs srLYA EIIELI - AlrEl{IDÂ ]ffXALrsTA Â5515 CHATEÀBRrÂIú,, 1600 - U»Â 02 - TÀrÚ(n -
CAI?II{A GnÂIOC - PA, cl?I ú 2st-74.6851AO1-81, do.'ayarúe s plesEote «I{TR ÍÂm, oôietivafllo
pí.(nver alteração no Gqrtrato odglnal, dêcorÍ"erÍte da Li(itação Iodalidade Pregão Pt esenci.l no
W)lzq2a, no5 teÍDs do PÍocesso de Âdltrento do PrireiÍ'o Ádltlvo ao Contrato o'g4261202l;
obserradas as disposições cootidas na legislação perti[erte e no refêrr.do instrrrento contratual,
confome as cláusulas e cordições seguiÍrtes:

clÁugrl pRr;ErR - m (ruETo Íx, c(xrnaro:
O €ontrato ora aditado t€r por objeto: Locação d€ veÍculos destinados à dlversas Secretariàs dêste
rrnicípio cc rotas diyersas confoare discriiinâdo no instr[ento coovocatórlo - edital.

ct.Íríl^ sãan - ot,lrsrrFrcÂrw :
Â alteração cmtratual acira descrita, quê será pÍ\o€essada neste instnEílto, iustifica-se pela
seguinte ocorÍência: dar co[tinuidade à execução do objeto cqrtratado - pÍ'orr38ação de pràzo-

clÍJgrl TErcErra - m pmzo:
O prazo de conclusão dos eerviços será prorr.ogado por rais 12 (doze) reses, passando para 0610412A23-

crÂÉut elr Rr - s DrsDGrçõEs GCr rs:
Co.rtrato nô &02612021, considerando que o presente lnstrtrcÍÊo é pertlnente e torrar-se-á ato JurÍdico
pêrfeito e eficaz, pÍ.ormgac-se-á o prazo do referldo €ontrato por rais 12 (doze) reses, nos teÍDs do

art. 57, If, da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posterior€s, que satisfaz a autocidadê superlor et
ratifi(ar o ato legal, oportun*[te e pr€vi-eÍrte justificado, finalizando €o teE) escrlto e

cêlebrado bilaterelEnte erÍtr€ as partes corÍtratantes.
Subsiste. fi es, inalterados e e. pleno vigor todas as d€.ais cláusulas e coíldlções estabelecldas rto

contrato original.

E, por estar€r de pleíro acordo, foi lavrado o preseote aditivo €r 62 (duas) vias, o qual Yâi a5sinado
pelas partes e por duas teste.unhas.

Duas Estradas - PS, s5 {re Âbrll de 2022.
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