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pelo presente Termo odilivo de controio, o TUNDO MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO, pessoo iurídico de

dlreito público inierno, inscrito no GNPJ n' 25.317.77210001-82, com sede o Rod. TronsomozÔnico'

s/n, Comercio, CEP. ó8.]80.010, no cidode de ltoiiubo, EsÍodo do Poró, neste oto legolmente

iepresentodo por seu Secreiório Municipol de EducoÇôo, Exmo. sr. Amilton Íelxeiro Pinho' brosileiro'

cosodo, portodor do corteiro de identidode n" 2803ó09 SSP-PA e do cPF n" 586.519.772-04'

domiciliodo ê residenie neste município, dorovonle denominodo CoNÍRATANTE e MONIEIRO &

ÃiÁúlo iiol - ME inscrito no CNPJ n'07.528.534/0001-34, eslobelecido o Av Dr' Hugo de

Mendonço, no ó26, Aeroporio Velho, ltoitubo-PA, nesie oio represenlodo pelo sro. Morio Adriono

MonleiroPereÍo,compoderespororepresentoroempresonostermosdocontrotosociol'
dorovonte denominodo simplesmente CoNTRAIADA, resolvem odiior o presente controto'

sujeilondo-se às normos preconizodos no Lei no 8.666193, de 2l de iunho de 1993 e suos olteroÇÕes

pÉit.riorer. e no que conslo no Processo n' 27122017 tool-DL, medionte os clóusulos e condiÇÕes

seguinles:

CtÁUSUtA PRIMEIRA. DA I.EGATIDADE

l.] - 57, § l., inciso ll, do Lei n" 8.666193: Clóusulo quinio, ltem 5.] do CoNTRATo N.2018002-

CIÁUSUTA SEGUNDA - DO OBJEÍO

2.1 - o presenie Termo Adilivo viso olteror o clóusulo de vigêncio controto ocimo citodo'

monlendo-se o volor do controtoÇõo originório, que vêrso sobre "continuoçõo do obro do creche

porte "8", no boirro do PiroconÕ, no Zono Urbono, no Município de lloitubo-PA'

2.2 - Ftco pronogodo o vigêncio do presente instrumento, com suo duroÇÕo poro 3l/08/2019 oté

28102/2020.

crÁusutA IERcEIRA - DA INALTERAÇÃo DE ctÁusutA

3.1 - Ficom inolÍerodo todos os demois clóusulos e condiÇÕes que nÕo lorom modiÍicodos por esle

instrumenlo, conforme originolmente poctuodos.

E por eslorem ossim jusios e ovenÇodos, firmom o presenle instrumenlo, redigido em 03 (três) vios de

iguol teor e formo poro um só e jurídico efeito, peronte os testemunhos oboixo-ossinodos, o ludo
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