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1" TERMO ÀDrrrVO AO CONTRATO ORrÊrlrÁRrO §o 027 4 .264 . OL / 2O2L
DISPENSA n" 0L9/202L

1" TERMO ADITIVO ÀO CONTRATO ORIGINÁRIO DE
LOCAÇÃO DE t M rMóVEL, SAr,ÃO COMERCTAT,,
LOCATIZADO NA RUÀ GRJAI{DE S/N CENTRO
sucuprRia Do RrAcHÃo - !!A, DEsrrNADo PARta As
rNsrArÂÇÕEs E EruNcroNA!4ENTO DE E\TENTUÀrS
PRO.TETOS DO MINrCÍPIO, DO TrPO MENOR PREÇO
poR rrEM. QUE ENTRE Sr CELEBRAM O MtNrCrPrO
DE SUCUPTRA DO RTACIIÃO, ESTADO DO },ÍARAr{HÃO
E À PESSOÀ EISICA: DJÀLIIÍÀ PORTO.

Pel-o presente 1o Termo Aditivo ao instrumento particular de contrato
originário no 0274.264.C7/202L de um fado o MUNrCÍPIo DE sUcuPrRÀ Do
RIÀCHÃo, ESTÀDo Do !,tARAlIHÃo, pessoa juridica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob o no 01.612.338/0001-67, com sede
administrativa na Rua São José, No 419, Centro CEP: 65668-000
CNPJ: 07.612.338/ 0001-67, através da Secretaria Municipal de
Administração Sra. Klévia Maria Lima de Sousa, brasileira, soltej-ra,
portador do CPF n.o 045.125.553.62, doravante denominada simplesmente
CONTR:ATÀI{TE . E, de outro lado : D j alma Porto / pessoa f isica de dÍreito
privado, inscrita no CPE no 035.222.293-04, residente na Rua Grande,
s/n, Centro Sucupira do Riachão - MA, doravante denominada
simplesmente CONTRATÀDA, e perante as testemunhas abaj-xo nomeadas,
firmam o 7" Teno Aditívo ao Contrato Originário no 0214.264.0L/202L,
que se regarâ pela Lei Eederal no 8.666/93, e suas alteraçÕes, a
tegislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condiçÕes que
se anunciam a seguir:

crÁusur.a PRIMEIRA DO OBJETO, DO PRjAZO E DÀ VIGENCIA - O presente
Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência
referente a Dispensa no 0!9/2027/CPL, do contrato originário no
0214.264.07/202L pela Secretaria Municipal cie Administração, oriundo
da DISPENSA no 079/2027, por mais 12 (doze) meses, entrando em vigor
em 01 de janeiro de 2022 e findacÍo em 31 de dezembro de 2022.

crÁusur,a sEcIr![DA DA E"u![DAr{ENTÀçÃo - Em

Tnciso Il, da Lei Federal no 8.666/93 e

Originárlo no 021 4.264.07i202L.

conformidade com

Cláusu1a VII do

Art. 51 ,

Contrato

cu{usur,e TERCEIRL DA RATIFICAÇÃo Ficam nLantidas e ratificadasr êrn

seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condiçÕes do Contrato

originário, não modificadas pelo presente instrumento.
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E, por estarem assim justas e contratadas,
presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e
fim, juntamente com as test.emunhas que a tudo assistiram.

Sucupira do Riachão/MA, 2L de dezembro de 2027.

e- ôri*
KIéV ia Maria Lima Sousa

Secretária de Administração/
CONTRJATÀNTE

denadora de Despesa

DJALMA PORT

CPF n" 03 5.222 .293-04
CONTRATÀDA

TESTEMUNHÀS:

Nome:

assinam o
para um so

cPF: 'ttLg E _r J1\ 9.,0
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAI§ E À DíVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: DJALMA PORTO
CPF: 035.222.293{,4

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado quê viêrem a ser apuradas, é cêrtificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Gerâl da Fâzenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 199'1.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços < http://rfb. g ov. br> ou <httpJ/www. pgfn.gov. b>.

certidão emitidâ grâtuitamente com base na Portaria con.iuntâ RFB/PGFN no 1.75'1 , de 211ot2014.
Emitida às 17:A4.29 do dia ogl08l?021 <hora ê data dê BÍasília>
Válida atê 0510212022.
Código de controle dâ cêrtidão: E538.6644.68í 0.CACo
Qualquer rasura ou emênda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIvA DE DEBITOS TRABALHISTÀS

Nome: DJALMA PORTO

CPF: 035.222.293-04
Certidão no: 51061711 /2027
Expedição: l5/12/2021-, às 2L:L3:50
Validade: L2/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que DüÀLMA PORTO, inscrito (a) no CPF sob o no
035.222.293-O4, NÃo coNsrA do Banco Nacional de Devedores
Trabal-histas.
Certldão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 72.440t de 7 de julho de 2077, e

na Resolução Administratlva no \410/20L1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A acei-tação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http : / /www. tst. j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAÇÃO TMPORTÀI{TE
Do Banco Nacicnal de Devedores Trabal-histas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obriqaçÕes
estabelecidas em sentença ccncienatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Publlco do
Trabalho ou Comissão de Conclliação Prévia.

_j,j. rr:.',i{':irr. ,:. ::.t .-j. :, .,t . -' .1' ..



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

cERTTDÃo NEGATTvA DE oíuoa ATvA

No Certidão: 087738121 Data da Certidão: Ogl12l2121 í 6:31 :20

C PF/CN PJ CONS U LTADO : 03522229304

Certificamos que, após a realizaçáo das consultas procêdidas no sistema desta Secretaria 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: 0810412022.

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressãoi 1 51 1212021 21 :44.39

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".


