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ESTADO DE SERGIPE
iluNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUT{DO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NO 17l2019

TER,,O ADÍÍIVO DO CONTRATO ADI'INISTRATIVO,
QUE ENTRE S' FAZET' O FUNDO NUNICIPAL DE
SAÚDE, E, LUTZ DTEGO VIEIRA LOPE' DECORRENTE
DA TO'I'ADA DE PREçOS NO O2/2O'9

PREAMBULO

1, DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

O FUNDO ÍIIUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA/SE, iNSCTitO NO CNPJ SOb O NO

11.402.091/OOO1-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centro, neste ato
representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO JOS€ SAIIIPAIO, portador do RG no

2.889.856 SSP/PE e do CPF no 222.577.373-34; e a empresa LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES,
inscrita no CNPI sob o no 13.597,47510001-59, com sede na Avenida Pedro Paes Azevedo, no

488, Salgado Filho, Aracaju/SE, neste ato representada por ALEX DARLAN VIEIRA DOS
SANTOS, portador do RG no 3.302.419-7 SSP/SE, inscrito no CPF sob o no 025.592.245-00,
tendo em vista o que consta na tomada de preços no O2/2O19, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

cúUsULAI-DOOBJETO
1.1. O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual por um
período de mais seis meses, alterando-se a cláusula quarta do termo original, celebrado em
O4/ll/2O19, entre o Fundo Municipal de Saúde e a empresa Luiz Diego Vieira Lopes, com
O.S. de início a contar de l2/7f/2019.

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na

cúusuLA rr - pA cLÁusuLA ALTERADA
2.1. Destina-se o presente termO à prorrogação do prazo contratual em mais seis meses, a

contar de O4/OB12O2O, com término em O4lO2/2021, sendo alterada a cláusula quarta que
passará a viger com a seguinte redação:

-cúusuLA QUARTA - DA VIGÊNCLÀ (Art, 55, inciso rv, da Lei no. 8.666/93)
O prazo máximo de execução das obras, obieto deste Contrato, será de seis meses, contados
a partir da emissão e do consequente recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante
vencedor. A vigência contratual será de quinze meses, contados da Assinatura do presente

termo, e podeiá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses,

de acordo com o aft. 57, §1o da Lei no 8.666/93:
I. Atteração do projeto ou especificações, pela Administração;
IL superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
IIL Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no

interesse da Administração
IV. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela

Lei no 8.666/93 e fixados no Contrato;
v. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
vL omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos

execução do contrato, sem Prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsá /s.
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§1o - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de
execução poderá ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de termo aditivo,
devidamente justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do

§2o do art. 57 da Lei no 8.666/9i.
§2o - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os prazos referidos neste
Contrato em dia de expediente no Município, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário."

cúusuLA ur - pAs DrsposrcõEs FrNArs
3.1. Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas implícita ou
explicitamente por este termo.

E assim, por estarem justos e de acordo, assinam o presente termo em duas vias de igual
teor e para um mesmo fim legal.

Areia Branca/SE, 03 de agosto de 2020.
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