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2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 20180615003 

2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 20180615003, que entre si 
celebram a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA e a 
pessoa jurídica PLAMONTEC - PLANEJAMENTO 
OBRAS TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA CIVIL 
L TOA, na forma abaixo: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA, com sede administrativa na Pça 
Bernardo Coelho de Almeida nº 863 - Centro São Bernardo - MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
06.125.389/0001-88. Através da Secretaria de Administração neste ato representado pelo Sr. 
RAIMUNDO NONA TO CARVALHO, brasileiro, portador do RG nº 91969798-4 SSP/MA e CPF nº 

099.156.133-34 , residente e domiciliado cidade de Magalhães de Almeida/MA, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa: PLANA TEC - PLANEJAMENTO 
OBRAS TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA CIVIL LTDA; Inscrita no CNPJ: 
4 l.617.192/0001-67. estabelecida na Av. Dos Holandeses, nº 14 Sala 811 - Calhau - São Luis/MA, 
neste ato representado pelo Sr. Adilson Luiz Castelo Branco Rocha RG nº 000000062592-2, 
SESP/MA, CPF nº 125.646.053-20 devorante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem 
aditar o contrato supracitado do PROCESSO ADMINISTRATIVO N

º 

201805029 - CPL

PMSB mediante os termos das cláusulas que se seguem: 

Cláusula Primeira - O prazo de vigência do contrato nº. 20180615003, previsto em sua cláusula 
segunda, fica prorrogado a contar de 28 de janeiro de 2020 até 28 de janeiro de 2021. 

Cláusula Segunda - Do valor do contrato e do objetivo. 

Objetivo: Serviços de construção de Sistema de abastecimento de Água, com perfuração, reservatório, e 
redistribuição dos Povoados Mamorana e Coqueiro no Município de são Bernardo/MA. 

O valor global do contrato R$: 1.000. 724,87 ( um milhão setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete 
centavos), que incluem tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que indicam sobre o 
objeto do contrato Permanecerá inalterado. 

Cláusula Terceira - Do crédito pelo qual correrá a despesa 

DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As dispesas decorrentes da contratação da presente licitação 
correrão por conta de Recursos Federal - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

Dotação Orçamentária: 

CONSTRUÇÃO DE POÇOS.E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS 15.452.0570.1002.0000 
449051.00- Obras e Instalações 

Cláusula Terceira - Da Publicação 

Incumbirá ao CO TRATANTE, à sua conta e no prazo estipulado no artigo 61, parágrafo único, da 
Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, a publicação deste Termo Aditivo. 
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