
2.» TERMO ADITIVO AO CONTRATO N» 00039/2019.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ^NTRE SI CELF.B^^
PREFEITURA MnwTrTPAL DE RIACHAO E RICARDO GUERRA

para prestação °e serviços cvmum.
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

pelo presente ^"strumento particular de contrato^, de um
de Riachão - Rua Manoel Tomaz de ̂ in°' 48o -de Riachão - Rua Maneei lomaz ut: , ,,, h-,
01.612.710/0001-58, neste «to representada pela si-j-
tl„s, Br.si.e.ra, Ro,r.e.r.,_ Poda»o,a, SL .'nr^""elr^ de fdia, pcaaqogci/ 1.^01^^.-.»^- w , • t u

CPF 013.088,85^-07, Carteira de idenLaJt.J.
ré^ /li^SSRS/PBr^oravante sVIpíeT.eTte CONTRATANTE, e do ootr

TMRd.u6T,ra - ROt tROFESRdim EMEREHTIM» COELHO, 26», Sal» ORICARDO BUERKA AHrwwn«.xj.w* ^nn Q-an/nnni noate ato represem
830/0001

TAMBAUZINHO - JOÃO

1501 - Tambaú

s  contratantes assinar o pr<^4n«iAsiBante CONTRATADO, decidiram as parte
•• " """T" - _ ^ ^ ̂ et f*ico^rato. o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguinte

rTÁ"SniA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E ALTERAÇAO:

Art. 1» - A vigência deste Aditivo Contratual por mais 12 (doie) meses, contara a
partir do dia 01/01/2021 estendendo-se até 31/12/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICACAO:

Art. 2« - n v^lor do referido 2° Termo Aditivo é de R$48.900,00 (Quarerita e oito
tn^l e novecentos reais).

O valor do referido 1= Termo Aditivo é do RS44.82b.OO (Quarenta e quatro mt. • •
oitocentos e vinte e cinco reais) .

O Valor contrato Inicial é de R$48.9CC,00 (Quarenta e oito mii e nove cm
reais).

valor Total do Contrato é de R$142.625,00 (Cento e quarenta e dois .
seiscentos e vinte e cinco reais) .

Art. 3« - Em tudo o mais, fica perfeitamente ratificado o Contrato 00039/2019, ...
qual passa o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante, de acordo com =. .,v
n.9 8.665/93.

Fica eleito o Foro da Comarca de ARARUNA/PB, sessão Judiciária do Estado d:.
Paraíba, com sede em ARARUNA/PB, com renúncia expressa a outros, poi ma.:
privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) via.:,
o qual vai assinado pelas partes e por duas te.stemunhas.

TESTEMUNHAS

Riachão - PB, 04 de Dezembro de 2.02C.

PÇL^ CONTRATANTE

Â
ÍA DA LUZ

'prefeita
CPF; 013.08

PELO (CONTRATADO

/
K/

CPF NO

/\' ^ ^
RtCARDO GUERRA INFORMÁTICA
Ricardo Guerra

CPF: 251.266.364-72


