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10 TERIi{O âDrTrVO ÀO CODITRÀrO Onreruánro N" 368

DISPENSÀ no t6/2022

1o TER!ío âDrrrvo Ao corwRaro onreruÁnro DE
rocaçÃo DE rrM rl*firer sar,áo coMgRcrÀr
LociArrzaDo NÀ RUA sÃo ,rosÉ s/N cElrrRo
sucuprRÀ Do nrecgÃo t'ÍA, DEsrrNADo ãs
rustar.eçÕus DE pRoeRjl!ías ou â,rrvrDâDEs DÀ
SECRETâRrA l{rrxrcrpârJ oe roucaçÃo. errE EIITRE
SI CELEBRâM O MI'NICTPIO DE SUCUPIR.L DO
nrecnão, ESTADo Do tÍARÀ!{EÃo E A pEssoÀ
FI§ICA: I'BNOEL SIQUETRÀ Lf!4A,.

Pelo presente 1o Termo Aditivo ao instrumento particular de contrato
originário no 368.358.0L/2022 de um lado o mxrcÍpro DE suclrprRÀ Do
nracgÃo, ESrÀDo DO MannNgÃo, pessoa juridica de direito público
interno, inscrita no cNP,J sob o no 01.612.338/0001-67, com sede
administrativa na Rua são .losé, No 47 9, centro cEp: 65668-000
CNPJ: 01.6L2.338/0001-67, através da Secretaria Municipal de Educação
sra. Kariny Almeida, brasileira, sorteira, portador do cpF n. o

753.600.503-53, doravante denominada simplesmente CONTRàTÀDITE. E, de
outro l-ado: Manoel Siqueira Lima, pessoa física de direito privado,
inscrita no CPF no 014.007.238-17,residente e domiciliada na Rua Mario
Andreaza No1617 Centro São João dos Patos MA, doravante
denominada simplesmente COliIfRLfÀDÀ, e perante as testemunhas abaíxo
nomeadas, f irmam o 7o Temo Aditivo ao Contrato Originário no
368.358.AL/2022, que se regará pela Lei Federal no 8.666/93, e suas
alteraçÕes, a legislação que rege a espécie, atendidas as cIáusulas e
condiçÕes que se anunciam a seguir:

crÁusuln PRTMETRA Do oBirEtro, Do pRÀzo E DA vrcENcrÀ - o presente
Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vígência
referente a Dispensa no L612022/CPL, do contrato originário no
368.358.07/2022 pela Secretaria Munlcipal de Educação, oriundo do
DISPENSA no L6/2A22, por mais LZ (doze) meses, entrando em vigor em 01
de janeíro de 2022 e findado em 31 de dezembro de 2022.

crÁusur,e SEGUIIDÀ DA TU!{DÀII{E}ITÀÇÀO

Inciso II, da Lei Federal- no 8.666/93
Originário no 368.358. AL/2A22.

Art. 5f,
Contrato

CrÁuSur,a TERCEIRÀ - DÀ RÀTIFICAÇÃO Ficam mantidas e ratificadasr êrTr

seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condiçÕes do Contrato
originário, não modificadas pelo presente Ínstrumento.

No 479, Centro - CEP: 656684(ú - CNPJ: 01.612.338/000167
Fone/fax: (99) 3553- 1098/10 I 9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gm ail.com
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SUCTJPIRA
DORüACHAC)
Administrondo poro o povo

E, por êstarem assim justas e contrata t4t

presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e
fim, juntamente com as testemunhas que a tudo assistiram.

Sucupira do Riachão/MA,

Karin ida
Secretária de Educação/Ordenadora de Despesa

CON,:rRÀTâIWE

MANOEL SIQUEIRA LIMA
cPF no 014.007 .238-17

CO![TRÀTÀDÀ

TESTEMUNHAS:

para um
o

SO

22 de dezembro de 2022.

Nome:
CPF:

Nome:

ls3 - r,0

cPF: 0gq 43á W_ e1

Rua São Jose, No 479, Centro - CEP: 6566840C1 - CNPJ: 01.612.338/0001{7
Fone/fax: (99) 3 553- I 098/1 0 I 9

E-mail: prefeiturasucupiredoriachao@gnail.com
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
§ecretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoÍia-Geral da Fazenda Nacional

+
, ,v o

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À OÍvlDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAi{OEL S|QUE|RA LIMA
CPF: 014.007.238-í7

certidão emitida gratuitamente Çom base na portaria conjunta RFB/PGFN no í.7s1, dezhotzol4.
Emitida às 10:13:40 do dia 11t07t2022 <hora e data de Biasília>.
Válida ate Ol l01l2O23.
Código de controle da certidão: B0CF.BíDC.6099.AíFD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Rêssalvado o direito de a Fazenda Nacionar cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suieito passivo acima identiÍicado que vierêm a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências êm seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasir (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da uniao ioaul lunto aProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional (pGFN).

Esta certidão se reÍere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da pGFN e abrange
inclusive as contribuigões sociais previstas nas alíneas ,a' a ,d' do paragrafo único do art. I 1 da Lei ió
8.212, de 24 de julho de í 991 .

A sceitagão desta cenidão eslá condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb,gov.br> ou <http:/ 

^,ww.pgfn.gov,bÊ.
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PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

/.'V -o.t Ê

CERTTDÃO NEGÀTTVA DE DÉBITOS TF.,ilBJALHISTAS

Nome: MANOEL SIQUEIRA LIMA
CPF: 014.007 .238-i_7
Certidão no : 45138L30/2022
Expedição: L3/L2/2022, às 10:4L:46
Vali.dade: fl/A6/2A?3 190 (cento e oitenta)
de sua expedição.

dias, contados da data

certifica-se que rrAlloEl. sretErRA LxMA, inscrito(a) no cpE sob o no
014-007.238-17, NÁo coNsEA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas .
certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da consolidação
das Leis do Trabal-ho, acrescentados pelas Leis ns. o 12.440/2OlL e
L3.461 /201'l , e no Ato ot/2022 da CGJT, de 2L de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal_ho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, ag'ências ou fíriais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade nô portal do Tribunal- Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www. tst. j us. br) .

Certidão emj-tida gratuitamente.

TNFORMAÇÂO TMPORTâNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecj-das em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, incl-usj-ve nô concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusLas, a
emolumentos ou a recol-himentos determinados em l-ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério púbIico do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos gue, por
disposi-ção 1egal, contiver força executiva.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANH
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

No Certidão: 085656/22 Data da Certidão: 13tj2t2}2209:08:24

CPF/CNPJ CONSULTADO.. 01400723817

Certificamos que, após a realizaçâo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156 da lei no 2.231 de 29112t1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei
no 7.799, de 1911212002, bem como prescreve no artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do
sujeito passivo acima identiÍicado.

Valldade da Certldão: í20 (cento e vlnte) dias:12l}1l2D2g.

A autenticidade dêsta certidão deverá ser conÍirmada no endereço:
httP://Portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidôes" e em seguida em',Validação de Certidáo Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÀO ET/iITDA GRATUITAMENTE.

D

Data lmpressão: 13t12t2O22 10:43:16
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃ

CERTIDÃO NEGATTVA DE DÉBITO

No Certldão: 226967122 Data da Certidão: 13t12t202209:08:05

CPF/CNPJ 01400723817 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realizaçáo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 191'l2l2OO2 e disposto no artigo 205 da lei
n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Gertidão: '120 (cênto e vinte) dias:,1210412023.

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

CERTIDÂO EMITIDA GRATUITAMENTE,
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rcabrSECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND t,,v

Data lmpressão': 13l,l2l2L22.lO:42].35
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368.358.01 12022
D|SPENSA ns L6l2O22

le rERMo ADtflVO Ao CoNTRATO ORtCtt'tÁRto oe locnçÃo oe
urr,t truóvrl salÃo coMERclAt LocALtzADo NA RUA sÂo losÉ
s/N cENTRo sucuptRA oo RtacxÂo - MA, DEsrtNADo As
tnsramçoes DE PROGRAMAS OU ATIVIDADES DA SECRETARIA

MUNlctpAr DE EDUcAçÂo. eue ENTRE st cELEBRAM o
MUNtclplo DE sucuptRA Do RtAcHÂo, EsrAoo oo tqlRenxÃo
E A PESSOA FISICA: MANOEL SIQUEIRA LIMA.
Pelo presente ls Termo Aditivo ao instrumento particular de contrato
orrgrnário ns 368.358.0U2022 de um lado o MUNIC|PtO DE SUCUPIRA

oo RtacxÃo, EsrADo Do MARANHÂo, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o ne 01.612.338/0001-67, com
sede administrativa na Rua SãoJosé, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 -

CNPJ: 01.612.338/0001-67, através da Secretaria Municipal de

Educação Sra. Kariny Almeida, brasileira, solteira, portador do CPF n.0

753.600.503-53, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE. E, de outro lado: Manoel Siqueira Lima, pessoa física

de direito privado, inscrita no CPF n-o 014.007.238-17,residente e

domiciliada na Rua Mario Andreaza Nq1617 - Centro - São João dos
Patos - MA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e

perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o Ie Termo
Aditivo ao Contrato Originário no 368.358.01 12022, que se regará pela

Lei Federal n0 8.666/93, e suas alteraçôes, a legislaçâo que rege a

especie, atendidas as cláusulas e condiçôes que se anunctam a seguir:

crÁusulA pRIMEIRA - Do oBJETo, Do pRAzo E DA vtGENclA - o
presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de

vigência referente a Dispensa ne L6l2022lCPL, do contrato originário no

368.358.0I/2022 pela Secretaria Municipal de Educação, oriundo do

DISPENSA ns L612022, por mais 12 (doze) meses, entrando em vigor em

01 de janeiro de 7022 e findado em 31 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO - EM CONfOTMidAdC COM

Art. 57, lnciso ll, da Lei Federal ns 8.666/93 e Cláusula Vll do Contrato
0riginário no 368.358.01/2022.
CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam mantidas e ratificadas,
em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato
orrqinário, não modificadas pelo presente instrumento.
E, por estarem assim iustas e contratadas, assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só fim,
juntamente com as testemunhas que a tudo assistiram.
Sucupira do Riacháo/MA, 22 de dezembro de2022.

Kariny Almeida
Secretária de Educaçâo/Ordenadora de Despesa
CONTRATANTE

MANOEL SIQUEIRA LIMA

CPF n'014.007.238-17
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome
CPF:

(
Publicado por: FRANCTSCO ADRIANO DAS NEVES GARCEZ

Codigo identihcador: 97840c7555d188da7c017c2bb743f7d6

lE TERMO ÂDITIVO AO CONTRATO ORIGINÁRIO NS

3A2.37 2.AU2022 DtSpENSA N-. 020/2022

1S TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINÁRIO N9
382.372.O112022
DISPENSA ns O2OI2O22

x 19 TERMO ADITIVO AO CONTRA' DE

UM IMOVEL SALÃO COMERCIAL
COSTA S/N . CENTRO - SUCUPIRA

ENE

AO FUNCIONAMENTO DAS INST NTO

DAS ATIVIDADE DA AGED - MA (Agen Defesa
Agropecuária do Maranhâo). QUE ENTRE 5l CELEBRAM O

MUNICIPIO DE SUC 'PIRA DO RIACHÀO, ESTADO DO MARANHÀO
E A PESSOA FISICA: ANA ELIZA DE CARVALHO.
Pelo presente la Termo Aditivo ao instrumento particular de contrato
originário ns 382.372.01 12022 de um lado o MUNlciPlo DE SUCUPIRA

DO RIAcHÃo, ESTADo Do MARANHÀO, pessoa lurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o na 01.612.338/0001-67, com

sede administrativa na Rua São José, N" 479, Centro - CEP: 65668-000 -

CNPJ: 01.612.338/0001-67, através da Secretaria Municipar de

Administraçâo Geral Sra. Klevia Maria Lima de Sousa, brasileira,
solteira, portador do CPF n.o 045.725.553-62, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE. E, de outro lado: ANA ELIZA DE

CARVALHO, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF ns

351.436.141-04,residente e domiciliada na Rua lrene Costa Ns 251 -
Centro - Sucupira do Riachão - MA, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo
nomeadas, firmam o Le Termo Adiiivo ao Contrato Originário no

382.372.únA22, que se regará pela Lei Federal ns 8.666/93, e suas

alteraçôes, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e

condiÇôes que se anunciam a seguir:

cúusulA PRIMEIRA - Do oBJETo, Do PRAzo E DA vlcENclA - o
presente Termo Adi''vo tem por objeto a prorrogação do prazo de

vigência referente a Dispensa ns 020120221CP1, do contrato originário
n0 382.372,01 12022 pela Secretaria Municipal de Administração Geral,

oriundo do DISPENSA ns 02012022, por mais 12 (doze) meses, entrando
em vigor em 01 de janeiro de 2023 e findado em 31 de dezembro de

2023.
CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO - Em conformidade com

Art.57, lnciso ll, da Lei Federal ns 8.666/93 e as Cláusulas quarta 4,2 e
clausula Vll do Contrato Originário ne 382.372.0U2022.
cúusulA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam mantidas e ratificadas,
em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato
originário, não modificadas pelo presente instrumento.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só fim,
juntamente com as testemunhas que a tudo assistiram.

Sucupira do Riachào/MA, 2L de dezembro de 2022.

Klevia Maria Lima de Sousa

Secretária Municipal r ? Administração Gerallordenadora de Despesa

CONTRATANTE

ANA ELIZA DE CARVALHO

CPF n" 351.436.141-04
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Nome
CPF:

Nome
CPF:

Publicado por: FRANCISCO ADRIANO DÁ5 NEVES GARCEZ

Código identifi cador: 2980ebd141cf37 fd8c5c97 7 d1 197 e14 B

2S TERMO ê )ITIVO AO CONTRÂTO ORtGtNÁRIO N9

0261.251.0112021^ - DtSPEN§A Ne 11/2021
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tsSN 2763-8ô0X
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