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3" TE8!'N ÀDITTVO ÀO CONTRÀrO ÀDMINISTRÀTI\IO ORTGINÁRIO NO
001/2019/epL

PREGÃO PRESENCIÀ! N" OO1/2019./CPL

30 TERI,D ÀDIT O ÀO CO!{![RÀTO ÀDMINISTRÀTrVO
ORIGINÁRrO NO OO1/2019, QT'E ENERE Sr CEITEBRTUo ttNrcrpro DE suguprRÀ DO RrÀcEÃo, ESTÀDO DO

E à E.íPRESÀ; D. C. ú SN,VE -Í.àBORÀBóRrO DE àNÀI..ISE DE áq,À.

Pefo prêsente 3o Têrmo Aditivo âo instrumento partj.cularcie contrato âdministrativo originário de um lado o M,,,icípio dêSucupire do Riachito, ErÊrdo do ueranàão, pessoa iuriàJ,L dedirêito público interno, inscrita nc cNpJ sob o no47.672.338/0001-67 situado na Rua São Jose, no 4-t-1 , Centro _ CEpi65.668-00c - sucupira do Riachão/MA, âtravés do FUNDo MUNrcrpÀrDE SAÚDE - FI*{S, inscrita no CNPJ sob o no 12.095. 42g/OOOL_gg,neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde a Sr..Lt AR. LnA, ,ORTO CIR\r:EEO, brasileira, solteira, portadora do RGsob o no Il 666j92OOI-7 SSp/MA, inscrita no -Cpf 
sob o no053.112.443-64, residente e domiciliado nesta Cidade, doravântedenominado simpresmente contrataÍrte. E, de outro rauo'.-.Ãp.esu,D. C. DÀ srL\IA - IÀBoRmóRIo DE ÀNÀLIaE DB tícuÀ, pessoa juiicicade direito privado, inscrita nc CNp!, sob o no Og.177,l6l/AOO1-_25, neste ato representada por DBrrLgoN eàRDoso DA srLva,brasileiro, port.ador de RG sob o no 1173201 ssp/MA, inscrito nocPF sob o no 344.636.403-00, resldente e domiciliado na cidade dePassagem Franca - MÀ, doravante denominado si.mpieu*.nt"Contratâdo, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, 'fi.*.* opresente Termo Aditivo ao Contrâto Administrativo Originário, quese regará pela Lei Fede.ral no 9.666/93, e suas alteraçÕes, aregi-sl"aÇão que rege a espéci-e, atendidas as cláusu]-as e condiçÕesque se anun:iam a seguir:

CIÁUSULÀ PRIUEIRA - DO OBjIETO - O presente Termo Àditivo têm porolj:t? a prorrogaÇão do prrro de vigência do contratoadministrativo originário n" Ot/ZOtg de execuÇâo dos serviços deanálise fisico-quimico e bacteriológicos de Àgua e controlê daqua.I j.dade da água do Município de Sucupira do Riachão _ MÀ,oriundo do pregão n" Oi/2A19 até 3L/12/2A22.

Rc Sll Jcê. M t79. caüp - cltp: 6J66t{r0 - cNpJ: O t.ô t 2 l3{.{u)ló7
Focrfu (99) 3_<1}f Ornrlot9E.od-r*ih.-.rÉ.ra..i-r-"â-.. 
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ffi#ffi#*
SUI.À SEGT'IIDÀ DA Em conformidade coã ArL .q7 Inciso II o If, Ietra dr parágrafo lo daei Federal no 8.666/93 e Cláusuta s terceira e quarta do Cont.ratoAdministrativo Originário.

, c/c Art. 65, Incis
L

cráuSur.a, TERCETR]À - DÀ RÀTrprcÀçÃo _ Ficam mãntidasem seu inteiro teor, todas as demais Cl-áusufas eCont'rato origj-nário, não modificadas pelo presente

e ratificadas,
condições do

instrumento.

Sucupira do Riachão,/MA, 29 de dezeÍnbro de 2O2t.

p rêsen t e
só fim,

E, por êstarem assim justas e contratadas, assinam o
.instrumento em 02 (duas) vlas, a. ig-u"l teor e para umjuntamente com as testemunhas que a tudo assistiram.

LUARA LIMA PORTO CARVAIHO
Secretária Municipal dê EducaÇão

CONTRATANTE

hilr,- il" Str^r--
D. L DÀ srLVÀ - r,asoRÀrónro or ar'raÁr,rse oe Áeua

CNPJ No 08.L1'7 .7 6I/0001,-25
Denílson Cardoso da Silva

cPF No 344.636.403-00
Represêntante Legal da Empresa

COITRTTIDÀ

ÍESTEMTINE,ÀS:

i,Ár! ,k )*, À;,(,--
Nome:
cPr:6114 J4 j 6 3- 6'l

cPFtaJ?-o/r //r-J?

Rú Sao José. N' 479. CeaEo - CF.l1 6t66t400 - CNPJ. o I .612. 3lMm I {7
Foocr'f§: (99) 3553-1098/1019
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