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PREGÃO PRESENGIAL N° 007/2Q21-SRP XA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 115/2021

CONTRATO

CONTRATO N" 125/2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA
E EMPRESA MARINETE S. SOUSA-ME, NA FORMA
DA ABAIXO.

Por este instrumento de contrato, de um lado o Município de São Domingos do Azeitão/MA,
com sede administrativa situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do
Azeitão - MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.612.333/0001-34, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro,
casado, empresário, portador do CPF n" 270.349.843-87, de ora em diante designado
simplesmente "CONTRATANTE"; e, de ouüo lado a pessoa jurídica MARINETE S.
SOUSA-ME, com endereço à Rua da Piçarra, n" 2% Bairro Centro, na cidade de São
Domingos do Azeitão, Estado de Maranhão, inscrito(a) no CNPJ/MF sob n° 04.350.964/0001-
10, neste ato representada pela Sra. MARINETE SILVA SOUSA, brasileho, portador do
documento RG n°. 071917802020-1 e CPF n". 887.441.083-20, doravante designada
simplesmente "CONTRATADO(A)"; e, acordam e ajustam firmar o presente Conüato, nos
termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações. Lei n.° 10.520/2002, do
Decreto n." 10.024/2019, Decreto Municipal n° 006 de 01/01/2021, da Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, demais formas complementares e
disposições deste instramento aplicáveis à espécie, e nonnas do EDITAL DO Pregão
Presencial n° 007/2021, autos do Processo Administrativo n" 115/2021, sujeitando-se
mediante as cláusulas e condições a seguh- delineadas;

CLÁUSUI.A I - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem como o objeto alterar a CLÁUSULA VI - DO PRAZO
DE VIGÊNCIA.

CTÁUSULA n - DO TERMO DE PRORROGAÇÃO - Atendendo o disposto no art. 57,
§, VI da Lei n° 8.666/1993 e suas alterações, e em conformidade com a CLAUSULA VI -
DO PRAZO DE VIGÊNCIA, fica PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO em
mais 90 (noventa dias), de acordo com a seguinte redação

"CLÁUSULA VI - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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6.1 O objeto deste Termo poderá §çr formalizado em Contrato Admfli^£ra^
estabelecendo em suas cláusulas as condições para sua execução, os direitos e
obrigações entre as partes, de acordo com os dispositivos normativos vigentes
6.2 A vigência dos contratos decorrentes desta licitação obedecerá aos termos do art.
57 da Lei n" 8.666/93, e terá vigência total até 17/02/2022, os prazos serão contados a
pailir da data de sua assinatura, podendo, no interesse da administração, mediante
Termo Aditivo ser prorrogado de acordo çoni o disposto no ineiso H, do artigo 57, da
Lei n° 8.666/93.

6.3 A Administração reserva-se o direito unilateral de, a qualquei momento, rescindir
o Contrato, nos casos e formas previstas nos artigos 78 a 80 da Lei n" 8.666/93 e
alterações posteriores;
6.4 O presente Contrato também poderá ser rescindido, de comum acordo entre as
partes, mediante prévia notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
6.5 Havendo pendências e/ou trabalhos em execução, as partes definirão, através de
um Termo de Encerramento de Contrato, as responsabilidades relativas à conclusão das
pendências."

CLÁUSULA ffl - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS - Ficam ratificadas
e convalidadas as demais Cláusulas do Contrato, seus aditamentos em vigor, bem como os
demais dispositivos do citado contrato, desde que não contrariem os termos deste termo
aditivo.

E assim por haverem acordado, declaram ambas as pailes aceitas todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente aditivo de contrato, bem como observar fielmente,
firmando-o em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença das testemunhas
abaixo assinadas.

São Domingos do Azeitão (MA), 23 de dezembro de 2021.

LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeitura

MARINETE SILVA SOUSA
CPF n". 887.441.083-20
RG n". 071917802020-1

REPRESÈNtANTE LEGAL
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