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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
cNPJ: 13.956.238/O001-37

10 TERMO ADITIVO DO CONTRÀTO N'2O22O12OOO5- CPL- PMSB/MA

lo Termo Aditivo ao Contrato n". 20220120005, qu.e

entre si celebram a Secretaria Municipal de
Administraçãô de São Bemardo,4VÍA MA e a pessoa
jurídica INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, na
forma abaixo:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO BERNARDO/MA _ MA, COM SEdC

administrativa na Pça Bemardo Coelho de Almeida n'862 - Centrô São Bernardo - MA, inscrita no CNPJ
sob o n". 06.125.389/0001-88, Aüavés da SecretaÍia de AdminisÍação neste âto representado pelo Sr,
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, Nacionalidade brasileira, estado civil casado, residente e
domiciliado cidade de Magalhaes de Almeida,/MA, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE e a empresa. INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ n".
36.552.751/0001-68, sediada na R. Grande no 368, Bairro: Povoado Roça Grande Santa Luzia MA,
neste ato representada pelo Senhor: Moises Veloso Cantanhede, portado da carteira de identidade n"
019806522002-9 SEPS/MA e do CPF n" 045.520.003-30, residente e domiciliado na cidade de Santa
LtzialMA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem aditar o contrato supracitado
do PROCESSO ADMINISTRATM N'. n" 2021006012021 - CPL - mediante os termos das cláusulas
que se seguem:

Cláusula Primeira Do prazo de vigência do contrato continua inalterado

Cláusulâ Segunda - Do valor do contrato original R$: 294.900.00 ( duzentos e noventa e quatro mil e

novecentos reais) fica alterado para R§: 329.000,00 ( trezentos e vinte e nove mil reais), que se refere a

I 1,87% do valor original do conÍato, Em conformidade com aLei 8.666/93 Att.65 d) & 1".

Atl. 65. Os conlralos regidos por esta Lei poderão ser aherados, com
as deúdas j usfirtcaíivqs :

d) para restabelecer a relação que âs partes pactüaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuiçâo da
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro iniciâl do contralo, nr hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências i'tcalculáveis,
retardâdores ou impeditivos da execução do ajustado' ou' ainda,em
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, confiSurando
áleâ econômica extíaordinária e extrâcontratual,

§ ls O contrâtado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuâis, os acréscimos ou supressões que se

Íizerem nâs obras, serviços ou compras, até 25Vo (yinte e

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrâto, e, no
câso particular de reformâ de edificio ou de equipâmento,
até o limite de 50olo (cinqüentâ por cento) para os seus

acréscimos

Cláusulâ Terceirâ Objeto: Aquisição de ambulância, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal
dC SÃO BERNARADO/MA.

Cláusula Quarta Do crédito pelo qual corerá a despesa

oll

As despesas decorrentes da conÍatação da presente licitação correrão poÍ conta de Recursos
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

FUNDo MUNrcrPAl oe saúor
CNPJ: 13.956.238/OOO1-37

de emenda parlamentar
Dotação OÍçamentária:

s.l,ú»B
10.304.0340. r 020.0000 - AQUrsrÇÂo DE vEIcuLos p/ o FMS
449052 - MATERIAL PERMANENTE
10.122.0053.1013.0000 - AeuIsIÇÃo DE VEICULoS p/ sEc. HospITArs E posros
Equipamenros E Material Permaoetrte

Cláusula Terceira - Da Publicação

Incumbirá ao CONTRATANTE, à sua conta e no prazo estipulado no artigo 61, parágrafo único, da Lei n'
8.666 de 2l/0611993, a publicação deste Termo Aditivo.

Cláusula Terceira - Da Inalterabilidade

Permanecem inalteradas as demais cláusulas, parágrafos, condições e obrigações do Termo de Contrato
inicial que não colidirem com o disposto neste Termo Aditivo,

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente TERMO ADITM
lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes juntamente com as testemunhas
abaixo.

- MA, 25 de maio de 2022
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INNOVAR IMENTOS EIRELI
CNPJ 36.552.75 1/0001 -68

Veloso Cantaúede
CPF n". 045.520.003-30


