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1" TERMo ADrrrvo Ao coNTRATo onrernÁnro DE
corrnaraçÃo DE r,oceçÃo DE rnt rMovEL sarÃo
CCIffEt'(CIAL, LOCÀLIZADO NA TRA\IESSÀ FERRÀZ
s7'tr, cENTRo sucuprRA Do nracnÃo - !t[À,
DElStrNADo pARâ. rwsraçõns E EUNcroNÀMENTo Do
coNSELHo rurEr.aR DEsrE utnucÍeto, Do rrpo
MENOR PREÇO POR rrEM. QI,E ENTRE Sr CELEBRjAIII
o MuNrcrpro DE sucuprRÀ Do nracgÃo, EsrÀDo
Do uenartgÃo ã: rr pEssoa Ersrca: IGLLy DE
PÀrvÀ sÀ.

Pelo preser:te 1" Termo Àd.:L:v,.: ;:.o rnscrunen'to particular de contrato
originário no 0273.25?..0ii::0:t1 (r.n Lirn iaCo o uuufcÍpro DE SUCUPIRÀ Do
nracuÃo, EsrÀDo Do Hetuttt't:Í,;,, p€sãi,-â juricli-ca de direito púb1ico
interno, inscrita Íj.G cldFLJ .)c-, il :i' []1.6:-2.31a/0001-67, com sede
administratirra na Rua Sáo .Tcsê, i.'jc 479, Centro - CEP: 65668-000
CNP,J: OL.6!2"338/0001-67, ncs;ê ar-o llepresentado pela Secretária
Municipal de Assi st.ânc j.e Sgi:í;ri. a §re. i{arlene Ribeiro de Sousa,
brasileira, portadora cta Cédui;l de Icientidade RG sob o no
044115662012 -3 §sP,/ILc,, insc:i:ico no cPií sob o no 053 . 187 . 093 -
80, doravante denominada slrnpJ-eernelte COIIÍRÀTÀNTE. E, de outro lado:
KELLY DE PÀM SÀ, pessoa fis.i:a d.e direit.o prrvado, inscrita no CPF

no 003.50L.813-57, residenue lrr Rua i0 de Novembro no 288, Centro
Sucupira do Riachão - 1,u,, doravante denominada simplesmente
CONTRÀTÀDÀ, e perante as tel -:er:currhas abaixo nomeadas, f irmam o L"
Termo Aditivo ao ContraLo cl::igj.:rário n" A273.263 .O!/2021, que se
regará pela Lei Federal n" 8.ú60/sl, e süas alterações, a legíslação
que rege a espêcie, atendidas i-rs cláusulas e condições que se anunciam
a seg-uir:

crÁusur,e pRrMErR.a. Do oBJEro, Do pRAzCI tr Dâ, vrGENcrÀ - o presente
Termo Aditivo Lem por obieto e prorrcgação do prazo de vigência
referente a l-rispensa no 0l8i2C2:/Cpf, do contr:ato originárÍo no

0213.263.0L/202L pela Secreta:ra l,lur:i cipaf Ce AdrninistraÇão, oriundo
da DISPENSA no C1.8/2A2L, por ii.aas L'2 (ioze) meses, entrando em viqor
em 01 cle jane;ro Ge 2022 e fi:ro.aCo em 31 de o.ezembro cie 2-022.

CfÁUSUr.e SEGUI{D:q, DA §.ü1VDA}SEI{TAÇÍLO - 'Em conformidade com

Inciso II, da Lei FerLeral- "", 3 . 66 5/ 93 e. Cláusul-a VII do

Originário no 02i3.263.07/202i.

P.ua São Jcsé, No 479, Cer:.-r - aFp: o56ó:t-!ll3 - CNPJ: C1.612.338/0001-67

Fong-^-,.t: (99) 3553- i a98i I 0 1,
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Art. 5f ,

Contrato



trcrl poro ,) por.'c
.kk

CfÁUSUr.e TERCEIRA DA Râ,TLffCaçÃO Fi c.:.rn mantidas e ratificadasr en

seu inteiro teor, todas as demais Cláusul as e conCições do Contrato

originário, não nccirficadas peJ-o presente inscrumento.

E, por estarern assin justas e contratadas,
presente instrumento em a2 ( d'r:as ) t'i-as , ci<: iguar tecr e

fim, juntamenie Com aS testenLunhas que ô. rudo aSsistiram.

Sucul:ira cto R-tactrão/MÂ, 2I de dezembro de 202L.

dr.
MARLENE F,IBEIRO DE SOUSA

Secretária de Assi-st-ênc-ia Si::r:ll-/OrdenaCora de Despesa
COHTB^§'}ffTTN

Y DE PAl\iA SA
,.." 003.50i.8I3-a1

CCNTTIAIAD.A,
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para um só
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: KELLY DE PAIVA SA
CPF: 003.501.813-57

Ressalvado o direito dê a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsab jlidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pêndências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) ê a inscriçÕes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo se refere à situação dô sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alÍneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www-pgfn.gov.br>.

Cêrtidão emitlda gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no í.751 , de 211ot2o14.
Emitida às 16:35,27 do dia ogl08l2o21 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 0510212022.
Código de controlê da certidáo: 78F2.9552.6376.EB8E
Qualquêr rasura ou emenda invalidará este documênto.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRJABÀLHISTAS

Nome: KELLY DE PAIVA SA

CPF: 003.501.813-57
Certidão no : 51061636/202\
Expedição : 75 / 1-2/ 202I, às 2L:L0 : 19
Validade: 12/06/2022 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que KELLY DE PAfvA SA, inscrito (a) no CPF sob o no
003.501.813-5?, Nã,o coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabal-histas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no t2.440, de 7 de julho de 2477, e

na ResoIução Administrativa no L410/2AL1 do TribunaJ- Superior do
Trabalho, de 24 de aqosto de 201I.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) di-as
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http: / /www.t.st.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAÇÃO TMPORTÀIITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimpfentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos ;udiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhj.mentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emo.l-umentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públi-co do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

No Certidão: 249624121 Data da Certidão: 1\ti2t2o21 21:48:09

CPF/CNPJ 00350181357 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICI\4S DO ESTADO IVARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 1911212002 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam debitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, à F azenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidâo: 120 (cênto ê vinte) dias: 1410412022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereÇo:
http://portal.sefaz. ma.gov. br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em ''Validação de Certidão Negativa
de Débito''.

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressãoi 1511212021 21 :48.09

CERTIDÃO NEGATIVA DE OÉEITO



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GERTIDÃO NEGATIVA DE D|VIDA ATIVA

No Certidão: 089300/21 Data da Certidão: 1511212021 21:48:41

CPF/CNPJ CONSULTADO: 00350181 357

Certificamos que, após a tealizaçáo das consultas procedidas no sistema desta Secrelaria e na

forma do disposto do artigo 156 da lei no 2.231 de 2911211962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei

no 7.799, de 1911212002, bem como prescreve no artigo 205 da lei n' 5.172, de 25 de outubro de

1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do

sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 1410412022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov. br/, clicando no item "Certidões'' e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressãot 1Sl 1212021 21 :48.41


