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TftAfiAtHO fi PROCRfiSSO

1° TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL 008/2021/1

Que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Araci, pessoa jurídica de
direito oúbiico i.nterno, inscrita no CNPJ sob n.'^ i4.232.086/0001-92, com sede
04, nesta cidade,
neste ato
à Praça Nossa Senhora da Conceição,
representado por sua Prefeita Municipal a Sr. ^ MARIA BETIVÂNIA LIMA DA SILVA,
do outro lado, a empresa BOAVENTÜRA E
(Joiuvante de n omin ado CONTRATANTE e
OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, C.N.F.J. sob n.'' 10 , b6S . 360/0001-19, situada na
Ba, CEP 41.830-020, neste
R •: a i4 i. n a s ■ p,:21* a i s , n . 22 9, bairro Pi tuba, Sa1vador
portador do CPF n.“
j^epueser.tada
peào
Sr,
Guttemberg
0.]ivelra
Boaventu/ta,
nfc
. cC4 . 330-13 ú;; p. ,G. sob n." cr/l 9S5GJ00 SSP-BA, doravante referida como
"Contratada", cor^siderando o que preconiza o Arc. t/, j.1 da Lei 8.666/93, e,
Cláusula Quinta, re.solvem celebrar o presente Termo Ag111vo ao Con t ra to
Oriqinal de n.OOB/2021 de 04/01/2021, que tem como objeto contratação de
emprese. pana prestação de serviços especia.litsdos de consultoria e assessoria
jurídica em Direito Previdenciário e Direito Tributário, mediante as cleusulas
ft condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo, a prorrogação de prazo em
maiH 12 (Doze) rae.se.s, ficando seu térrrdno previsto para^ 3ipe dezemUro de zO.2;
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor global para o período aoitivaoo é de R-S 144.ua0,00
(Cento e Quarenta e Quatro Mix Reais;;
^ ^
CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas do referido termo aditivo, passarao a co. .^ p
conta oa dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal de Governo, Administração,
Finanças e Planejamento
Atividade: 2150 - Gestão e Manutenção das Açoes - Gov, Adm. Finanças e
Planejamento
Elemento da Despesa: 3.3.90,35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte de Recurso: 00
Parágrafo Único: O presente contraro tera seu pagamento efetuado respeitando os
.neauinr e.s percentuais:
4 0^’ De.spesas de Custeio;
bO-' Despesa com Mso de Obra.
as demais ciéusui.as contidas
CLÁUSULA QUARTA: Ficam ratifiçadas todas
contrato original, não expressamente alteradas pelo presente aditivo.

no

instrumento em 02
E assim, por estarem justos e contratados, assinam o pre,sente juntamente
com as
OS
devidos
fins
de
direi
lo
,
Idvas) vias de igual teor, para
testemunhas.
Araci

Bahia, 03 de janeiro de 2022
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