
EsÍAOO DA PÂRAÍ8á
PRÊFEIÍURA !{'{ICIPAL DE ÍX,IÀs ESTRÂDÀ§

PREGiO PÍE3ÊICIÀL N" gOO(,Á.l2Ozr

PRIIEIRO TER|0 ADITM AO COÍ{T8ATO n" W|&21-C9L - 22107120.21

À1teração: Prorrogação dê Prazo.

PRIí{EIRO ÍERiO ADITIVO ÂO CONTRÂTO DE EXECUçÃO DE SERVIçOS QUE ENTRE SI CELEBRAII
a PiEFETTUIÁ lt Í{ICrpAL OE qrÀS ESTRAITAS E IfiPOnÍ IÍ{FOnrúTrCA ErRELr, PARA PRSTOVER
ÀLTÊMçÕES AO CO TRATO CORRESpOiDÉNTE, DTSCRIIITNADAS NESTE IÍ{STRI itENTO NA FOR}iÀ
ABAIXO:

Pelo presente j.nstrunento particular de contrato, de uln lado PREFÊfTURÂ ltt {ICfPAL OE ÍXrAS ESTRÂDAS - Rua
do Conércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CI{PI ^e 08.787 .OL2/O@1-1O, nêste ato representada pela
Prefêi.ta loyce Renally Felj.x Í{unes, B.asilelra, Solteira, Funcionaria Publica, resldente e dooiciliada
na Fazenda São Fran(isco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - pB, CPF ne O9O.4O7.594-4O, Carteira dê
Identidade ne ).57q.577 SSP, doravante sioples[ente C0',TRÁTAIITE, e do outro lado lÍiPO{T IXF(KIÁTICÂ
EIRELÍ - ÂVÊI{IDA ESPERÁNçA, tl7 - SALÂ 101 A 105 Al'lD l CXPST 394 - MÁNAÍRA - lOÃ0 PESSOA - pB, CNpl ns
g4-067 -6951W7-80, doravante siÍlplesmente CCNÍRATADO, objetivândo pro{tover alteração no contrato
original, dêcorrente da Licitação [oda].idade Pregão Presencial n" OA@a/2O2\, nos termos do Processo de
Aditamento do Primeiro Aditivo ao Contrato no O0046/ 2O2l; observadas as disposições contidas na Iegislação
pertlnente e no refepido instrunento contratual, aonfomrc a5 cláusulas e condições seguintes:

CLÁU§T'LÁ PRIIEINÂ . Do O8]ETO Ín COÍÚTRÂTO:
O contrato ora aditado tem por objeto: Locação de li<ença de uso de softwares para Slste as: Contabilidade
Pública, portal da Transparência, Folha de Pagamerto, Tributos líunicipais ê tlota Fiscal Eletrônica, Frota
veicular, e llcitação, que tem como objetlvo supFir as necessidôdes das Secretarias que lntegran esta
Entidade Pública.

CLAJSULA SEOI{OÀ - DA ]USTIFICÀTrVA:
À alte.ação contratual aci a descrita, que será p.ocessada neste inrtrum€nto, justifica-se pela seguinte
ocorrência: dar continuidade à execução do objeto contratado - prorrogação de ptazo -

CUÁU T'LÂ ÍERCEIR^ . Do PRAZO:
O prazo de conclusâo dos serviços. será prorrogado por úais 12 (doze) meses, passando para 22/A7 /2O21.

CLÀ,SULA ÜJARIA . DAs DISPoSIçõES 6ERAIS:
Contrato n" W40l2g2l, considerando que o prêsente instrunento é pertinente e tornar-se-á ato jurídico
perfeito e eficaz, prorrogar-se-á o prazo do referido contrato por mais 12 (dozê) meses, nos terflos do
a,.t. 57, IV, da Let n" 8.666/93 e suas altêrações posterio.es, que satisfaz a autoridade Supe.ior em

ratifica. o ato legal, opoí"tunamente e p.eviamente Justificâdo, finBlizândo elt| terho escrito e celebrado
bilate.alcente entre as partes contratântes.
Subsisteí fimres, inalterados e eo pleno vigor todas ôs dsnais c1áu5ula5 e condições estabelecidas no
contrato original,

E, por êstarer de pleno a(ordo, foj- lav.ado o presente aditivo en 02 (duas, vias, o quôl vâi assinado
pelas partes e por duas testê unhas.

Duas Éstradas - PB, 21 de lulho ée 2022,
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