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Altanação: Prlrl.ogrção de Prazo.

pRlrGrlo rERr{, aDrrn o Âo cc{TRÂÍo rrE ExEclJ@ DE sERvrços olrE EÍ{TnE sr CELEERÁ|
A PIEFETlrtA trXICIPAL I,E IIIIS ESTiIINS E YTIICII'S PTAIO VISIAXELÍIS SILUA EINELI,
pÂRÁ pR(}rr\rER aLTERÂcÕEs ao co[{TR ro coRREsFü.)ErÍE, DrscRrnrMoAs xEsrE
rÍsÍRulErro tg\ Fmr{Â ÂBÃIxo;

Pelo prereíte instrunento particular dê contrato, de un lado PIEFEInn nmCIP L DE ÍlrÂS ÊSfn/lDlS - Rua
do Co.ércio, 23 - Centro - üras Estradas - PB, Clpl ae @ -7A7 -Ol2lAOO1-r,O, neste ato represeÍÉada p€1a
Prcfeita ]oy€e Renally Felix ltunes, Brasil€ira, Solteira, Funcionaria Publica, residerte e daicitiada
na Fazenda 5ão Francisco, St{ - Zona Rural - Duas Estradas - PS, CPF .te g9O.&7.5U-4, Carteira dê
Identidade ne , -570.572 S59, docavante sirplesrente CC{TRATÂrÍE, e do o(Itrc lado YIXICtlrS PlaU,
YtlgxEl-rolt §ILY CIf,ÊLI - ÂVEI{IDA ImI{ALISTA ÂSSIS CIUITEÂIrBRIÁm, L@o - LOIÂ 02 - TA,S()R - Cr,fr,tA
GRâIDE - PB, cipl oe 29.79.6851ffi1-81, doravante sliples.ente CO{TRÂTAm, objetivafldo prÍrcver
alteração no contrato origlnal, decorrerte da Licitação ltodalidade Dispênsâ 1" @OO7 /2027., nos teÍros do
PÍlcesso de Á(litamnto do Prireiro Mitivo ao contrato n" Wl/zO2Lt observadas as disposições contidas
na legi:lação pertln€ote e no referido iístn:nto contratuàI, coi#orre as cláusülas e coírdiçõ€s
seguintes:

culrslrl p*rrErR - m ÍtBlEro ü, crútrnaro:
o contrato ora aditado teo por objsto: Locação de vêículos destinados à diversâs SecÍ'etarias deste
ürnicípio co rotas diversas confoÍle dis€ritlnado no inst.uleíto coovocatório - êdital, reanes€ente de
resclsão (ontratual do Pregão Presencial no Wlln2l.

clit srrl SBEDA - ot lt,sTrFrc rrva:
A alteração contratual acira descrita, que será processada neste instÍ.r-eÍrto, justifica-se pela seguirÍte
ocorrência: dar contlouidade à execução do objeto contratado - pÍ'orogação de prazo.

ctÍr§lJtt TERCETRA - m Pmzo:
O prezo de conclusão dos serviços sel"á prorrogado por rals 08 (otto) reses, passando para ,a17212O22.

crrugrL elr rr - ors Drssro§rçôEs 6cnar5:
CorÊrato n'íÀ,Í,51,120.21, considerando que o pneserte instr[ento é pêrtinente e torÍrar-se-á ato Jurídico
perfeito e eficaz, pí.orr-ogar-se-á o prazo do Íderido contrato por rais 08 (oito) .eses, nos teÍ'Ds do
ar,t.57, II, dâ Lei o" a.666.193 e suas al-teraçõês posteriores, que sàti.sfaz a autoridade sup€rior er
ratificar o ato legal, oportunarente e previa[ente Justificado, finalizando €! temo escri.to e celebrado
bilateralrente êntre as partes contratantes.
subsistei firres, inalterados e ê. pleno vigor todas as derais cláusulas e condiçõês êstab€lecidas oo
cootrato original.

E, por estar,€r dê pleno a(ordo, foi lavrado o preserte aditivo er 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testetrunhes.

llnas Estrâdas - Ps, 29 de Âbrtl .b 2,,22.
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