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PREFEITURA MUNICIPÁL DE ITABAIANÂ

Estâdo de Sergipe

2' TERMO ADITM AO CONTRATO n" O1612O2O.

2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N"
016/2020, QUE ENTRE SI CEI-EBRAM, DE
AM I-ADO, A PREFEITURÂ MIJMCIPAL DE
ITABAIANA E Do ourRo, o sr. .loÀo ol
TRINDADE MOTA NA FORMA ABATXO:

A PREFEITTIRÂ MLNICIPAL DE ITABAIANA, Iocalizada à Praça Fausto Cardoso, n. 12,

CentÍo, na cidade de Itabaianâ, inscrita no CNPJ sob n" 13.104.740/0001-10, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Adâilton Resende
Sousa, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, portador do CPF: n. 357.737.905-72, doravanre
denominada CONTRATANTE, e o Sr. João Da Trindade Mota, proprietário do imóvel,
poÍtador do R.G. n" 1.336.646 2' VIA SSP/SE e inscritâ no CPF. sob o rf 719.627 .2'15-12,
residente e domiciliado no Povoâdo Pé do Veado, zona rurâl deste município, doravante
denominâdo conEatado, hrmam o presente Termo Aditivo, regido pela tei n" 8.666/93 e suas

alleraçôes posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLAUSTJLA I - DO OBJETO
O presente Temo Aditivo tem por obJeto

I - A prorrogação do prazo de vigência do Contrato n' 01612020, q\ie ora se adita, conforme
disposto em sua ULA XIV _ DO , e de acordo as disposições do art. 57, II, da Lei
n' 8.666/93, por um período de mais 12 (doze) meses, através dâ qual o mesmo atingirá seu período
de 36 (trinta e seis) meses, ou sela, até 03 de jateiro de 2021.

II - Retificação da dotação orçamentária para adequação ao respectivo orçamento/2o22, a qual
passará a ser a seguinte:

/ 02.16 - Secretaria da Cultura, Juvenrude, Esporte e Lazer
/ 13.122.0004.2073 - Manutençáo da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer

3390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
/ 3390.36.14 - Loc^ção de imóveis
/ Fonte 1500

III - Retificação da CLÁUSULA X!.I . DO ACOMPANHAME]IIO E DA FIsCÁLIzÂcÃo
(Art. 67, Lei n" 8.666/93) no sentido de modificar o fiscal do contrato ali constante e viíude
alteraçâo do anterior, a qual passará a ter a seguinte redação
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8.666t93
Na forma do que dispôe o aÍigo 67 da I-ei n'. 8.666/93, fica designado servidor nomeado em
poíaria especifica, para acompanhâr e fiscalizaÍ execução do presente Contrato.

§1" - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformrdade da execução do

Contrâto com as normas especificadas, se os pÍocedimeÍrtos são adequados para garantf a

qualidade desejada.

§2'- A ação da fiscalização não exonela a Contratadâ de suas responsabilidades contratuais

CLÁUSULA II - DAS ISPOSICÕES FINAIS
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Cootrato que ora se adita, não

modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo, em 02

(duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana,28 de dezembro de 2021
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Êesedailton ousa

Prefeito Mu pal

do at't'
João da Trindade Motâ

Locador
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