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ESTADO DE SERGIPE
uuxrcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO GESTOR

20 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 9212017

Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Servlços, que entre sl fazem o MUNICIPIO DE

AREIA BRANCA, Estado de Sergipe, e VIBAL
coNsrRuções E SERVrçOS LTDA-EPP,
decorrente da Tomada de Preços 0312077

PREÂMBULO

1. DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

o MuNlcÍpro DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.995/0001-04,
localizado à Praça Joviniano Freire de Ollveira, s/Ílo, Centro, doravante _9:f"nll:!:
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr, ALAN ANDRF+INQ N-tllE?
SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG no 3.271.129-8 SSPISE e do C-PF n,o

036,ztg,265-00, resldente e domtctliado em Arela Branca/SE; e a 
-eTp-r-e^sa.JjB.-qL

CôúirnuçÕeS E SERVIçOS LTDA-EPP, inscrlta no CNPJ sob o no 32.815'029/0001-18,
com sede Ãa Rodovia SE á30, Km 152, Casa, S/no, Trevo, Canindé do São Francisco, SE,

doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada pelo Sr. MNDI
BRILHANTE DE ARAúfO fÚfrfOR, brasilelro, portador do RG no 3.284,286-4 SSP e do CPF

no 046.546.065-80, tendo em vista o que consta na Tomada de Preços 03120t7, rnediante as

cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I. DO OBJETO
i'.t : -'.'1 , rl i.

O presente Termo Adigvo tem por obJetlvo a prorrogaçã.o do prazo de vigência contratu,q'1.-p9.ç

,, período de mais oito meses, álterando-se a Cláusula Quarta do Contrato O'--.figjf§ll

celebrado em 25/07l2O!7, entre o Município de Areia Branca e a .9lnplesa, ;!.IBAb
coNSTRUçÕes e SERVIÇoS LTDA-EPP, com o.S. de início a contar de 30/L012 

,r,?,1;,it

cLÁusULA tt - DA CLÁUSULA ALTERADA ,., .'.

óestina-se o presente aditivo à prorrogação do prazo contratual em mais olto nlqqçq, a

contar de ZSllt/ZOtB, com término em 25lO7t2Tt9, sendo alterada a cláusula' guerta que

passará a viger com a seguinte redação: ' . ;

-clÁa.,sltLA QUARTA' DA vrGÊNCrA (Art.
55, lnclso IV, da Lel no, 8,666/93)
O prazo máximo de execução das obras,
objeto deste Contrato, será de 24 (v!r1tç 

-eqiatro) mesest contados a pqrtir aa qilliãg,
e do consequente recebimento da Ordery d.ç

Serviço pelo ticitante venCedor e após
assinatura do contrato, qute poderá sert

excepcionalmente, prorrogado na ocorrência
de algumas das hipóteses, de acorQo Í"9A o

art. 57, §1o da Lei no 8.666/93: . ,. 
'. ' :

L Alteração do projeto ou especificações, pela

Administração;



lr at.r tl rlrri
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U, Superveniência de fato excepcional ou
imprevlsível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições de
execução do contrato;
III. 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 contratot 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

Ad m i n i stra çã o e m d ocu m e n to' êci iitei m p o râ n eo

à sua ocorrência; ,.; ,. ^ .'.

W, Omissão ou atraso de prpÚidênc!1q,,a
cargo da Administração, inclusive qualt? aqs
pagamentos previstos de que fesulte,
diretamente, impedimento ou retarde.mgn,to

na execução do contrato, serV prejyíq das
sanções legais aplicáveis aos responsáveis,

§10 - Ocorrendo impedimento, pa;al!ç7Çã.?,ou

sustação do contrato, o cronogratna de
execução poderá ser prorrogalo-, por., igual
período, mediante a celebra$o', de , term.Q'aditivo, 

devidamente Juq,tificqdo pel7

autoridade competente para,'' çelebrar. .o

contrato, na forma do 9Zo do art. 57 da Lei na

8,666/93, ,, . ,:, i,

§2o - Na contagem dos prazos,',,estabeleçi/99
neste Contrato, excluir-se-á o Qia do ini1.io,q

incluir-se'á o dia do vencimentol i.,,so:i, r{e
iniciando e se vencendo os p'fazos çeferiP,gs
neste Contrato em dia de expeclientg no

CLÁUSULA III - DAS DISPOSICõES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e

explicitamente Por este termo.

Município, e

| -: l

condições não alterada§,'. implícita- o,u

consecutivos, exceto
ex pl i clta m e nte d i sPosto em



fu;8§

E assim, por estarem justos e de acordo, assinam o presente Termo em duas vias de igual

teor e para um mesmofim legal, na presença das testemunhas arroladas abaixo.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

Areia Branca/SE, 23 de novembro de 2018.
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MUNICTPIO DE AREIA BRANCA

Contratante
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do MunlcÍPlo

\á-,&"fullrl ? ,.-;,...'

Contratada
IvANDI BRILHANTE DE ARAÚ:O TÚ

RePresentante legal


