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EsTAm DA PAMÍBÂ
PREFEITURÂ N'TICTPAL DE UIÃS ESTRAI,AS

coussão PER rar{EÍ{TE oe ucrmçÃo

PRIinEIRO TEnX) ÂIrrTM Ã) COIÍRÂTO ro 0x,É]5212ÍnA-CpL - 27l6l2g2L

Alteração: Prornogação de Prazo.

PRI}IEIRO TERI.b ÂDITIVO AO COT{TRÂTO DE EXECUçÃO DE SERYIçOS QUE EiITRE 5I CELEBRÂfi
Á pREFErruBÃ r rcrpal DE lxlas EsrRÁrras E mLyEFE coaasrRt4õEs, LrÍípEzÂ E
cg{sERva@ ErRELr, paRÁ pRorovER aLTERAçõES Ao cotíTRATo coRREsFoÍrDEifrE,
DISCRIIíIi|ADÂS I'IESÍE Il{STRLFlEiIrO A FORl,lA ABAIXO:

Pelo presente instrunento particular de €ontrato, de um lado PnEFEITURA If, ICfPAL DE ÍtÂS ESTRÀIrAS -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne Oa.7A7.O72l@O1-10, neste ato r€presentada
pela Prefeita loyce Renally FelÍx ilunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e
dqriciliada na Fazenda São Francisco, Sil - Zora Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O*.M7 -5O4-4O,
Carteira de IdeÍrtidade ne 1.570.572 SSP, doravante simplegrente COiITRATAiITE, e do outro lado POLYEFE

cflETRUçõEs, Lr pEzÂ E coirsER\rÃCio ETRELT - avE[rDA @rÁs, Í{o 672, saLA 1o4, BATRRo ms EsrÂms, ]oÃo
PESSOA - PB, CI{PI ne OA.43a.5*lW1-03, doravante simplesmente CoiITMTÀD, objetivando pr{) over
alteração no contrato original, decorrente da Licitação odãlidade Tonada de Preços n" @OOtlzO2L, nos
terÍos do Processo dê Mitanento do Prioeiro Aditivo ao Contrato no OOO52|2O2L| observadas as
disposições contidas na legislação pertinênte e no referido instrumerto contratual, corfom|e as
cláusulas e condições seguintes:

cLÁJSUt-a pRr[ExRA - m oBJETo Do coÍ{TRATo:
O contrato ora aditado teB por objeto: contratação de una empresa especializada no rano de construção
civil, para empreitada por menor preço global: construção de um Portal Turístico, localizado na Rodovia
PB-O85, Kll 53, Duas Estradas - PB, saídà para Sertãozinho - PB.

cLúJsutÂ sEGurDA - DA lusrrFrcarn a:
A alteração contratual aci[a descrita, que será pro€essada neste instru[ento, Justifica-se pela
seguinte ocorrência: dar continuidade à execução do objeto contrôtado - prcrrogação de prazo.

cLÍJsuLA TERCETRA - m PRÂzo:
O prazo de con€lusão dos serviços será prorrogado por mais 06 (sêis) meses, passando pata 2719912022.

cuirrsulA QUaRTA - DAs DrsposrçôEs cERÂrs:
CoÍÉrato no W52|2O2L, €onsiderando quê o presente instrunento é pertineÍte e tornar-se-á ato jurídico
perfuito e eficaz, pÍlrrogar-se-á o prazo do referido contrato por mais 06 (seis) meses, nos temlos do
art.57, ÍÍ, §1", III, §2", da Lei no A.666191 e suas alteraçôes posterior€s, que satisfaz a autoridade
superior em ratificar o ato lega1, oportunaDente e previamente justificado, finali.zando eo teÍIlo
escrito e celebrado bilateralnentê entre as partes contratantes.
Subsistem firmes, inalterados e em pleno vigor todãs as demâis cIáusulas e condições estabelecidas no
contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o gual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 25 de Âarço de 2022.

TESTEíUNHAS PELO CO{TMTANTE

]OYCE REÍ{ÂLLY F

Pr.efeita Constitucional
CPFi 99O.4O7.5O4-4O
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CNPI ne 08.43a.654/00gl-63


