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40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 23l2O17

Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE
AREIA BRANCA, Estado de Sergipe, e SKALA
EMPREENDIMENTOS LTDA, decorrente da
Tomada de Preços Otlzlt7.

pReÂMeur-o

1. DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

o FUNDO MUNICIPAL DE assrsrÊuclA socIAL DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no
CNPJ sob o no 14.787.720/0001-53, localizado à Praça Francisco Monteiro, no 4433, Centro,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Gestora, Sr.a
IRANI BATISTA SANTOS, brasileira, casada, servidora, portadora do RG, nP,6Q9.699
SSP/SE e do CPF no 405.376.505-63, residente e domiciliado em Areia BranCa/S.e; e a
empresa SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 17.447.801/OOOll
00, com sede na Estrada da Cruz das Donzelas, no 22, Povoado Nascença, 1óna Rural, São
Francisco/SE, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por EDICLEY
VIEIRA SANTOS, brasileiro, maior, capaz, empresário, portador do RG no 2.162.285-0
SSP/SE, inscrito no CPF sob o no 010.123.785-51, tendo em vista o que consta na Tomada
de Preços 0t/20L7, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAI-DOOBJETO

O presente Termo AdÍtivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência contratual por
um período de mais 05 (cinco) meses, alterando-se a Cláusula Quarta do Contrato, Oiiginal,
celebrado em O4/09/20t7 t entre o Fundo Municipal de Assistência Social de Areia. piEqça e g
empreSaSkalaEmpreendimentosLtda..,-.,:]

l,ri,j.r ,i
ct-Áusula rr - pa clÁusuu alreRapa ..,,; , :;., 
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Destina-se o presente aditivo à prorrogação do prazo contratual em mais 05 (çinço) rT1êsê§1:@

contar de 04/05/2019, com término em 04/t0/2019, sendo alterada a cláusulaiquarta:que
passará a viger com a seguinte redação: ,

"cLAtt§uLA rv - DQ qRAZO E CONpTCÕES
DE ENTREGA

O prazo máximo de execução das obrasr,o\jeto
deste Contrato, será de 25 (vintç e cinco)
meses, contados a partir da emisgã0, .e do
consequente recebimento da Ordem de Serviço
pelo licitante vencedor e após assinatura do
contrato, que poderá seL exceocionalmente,
prorrogado na ocorrência de .. alg.umas du?.
hipóteses, de acordo com o art. 57. ,§1o da,Lei
po 8.666/93: L Alteração do projeto ou
especificações, pela Admin istração ;
il. Superveniência de fato excepcion1l.,,,.,g4
imprevisível, estranho à vontade das partes, e'ue
altere fundamentalmente as condições de
execução do contrato; . r.: :
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(il. Interrupção da execução do contrato ou
diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no
i nteresse da Ad m in istração
IV. Aumento das quantidades inicialmente
previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei no 8.666/93 e fixados no Ccntrato;
V. Impedimento de execução do Ccntrato por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo .à

sua ocorrência;
VL Omissão ou atraso de provici'ências a cargo
da Administração, inclusive quanto . a.os
pagamentos previstos de 'que " resulte;

§10 - Ocorrendo impedimento, cou
sustação do contrato, e cron
poderá ser prorrogado por
mediante a celebração de
devidamente justificado
competente para celebrar
do §2o do art, 57 da Lei no

o
8.66

considerar-se-ão os dias
q u a n d o fo r ex p I i ci ta m e n te d i s p o sto e ry, c p,1 !1,q ri o

cLÁusuLA ru : pAs prspoÇrcõEs FrNArs

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não
explicitamente por este termo.

,,, 
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E as,sim, por estarem justos e de acordo, assinam o presente Termo em duqs vias de,,!Eual
teor e para um mesmo fim legal, na presença das testemunhas arroladas abaixo,

Areia Branca/SE,03 de maio de 2019.
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§2o - Na contagem dos
neste Contrato, excluir-se-á o
incluir-se-á o dia do vencimento,
e se vencendo os prazos
Contrato em dia de expediente no


