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Prefeitura Municipal de
Rio de Contas publica:
x Extrato do Primeiro Termo Aditivo do Contrato Nº 008/2021 - Pregão
Presencial 040/2020 - Objeto: Acréscimo de Quantitativo dos serviços
referenciados no contrato de nº 008/2021, assinado em 06 de janeiro de
2021, decorrente do Pregão Presencial nº 040/2020, para prestação de
serviços de manutenção (mecânico, elétrico, retifica, pintura, força, troca
de pneus, alinhamento, balanceamento, cambagem, caster, serviços de
solda e manutenção de ar condicionado), a ser prestados nos veículos
que compõem a frota deste Município.

Gestor - Cristiano Cardoso Azevedo / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Largo do Rosário, N. 01
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Rio de Contas

Termos Aditivos

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2021
PREGAO PRESENCIAL 040/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio de Contas – Bahia.
CONTRATADA: EDVERGES RAMOS DE ALBUQUERQUE JUNIOR 00425113566, inscrita no CNPJ sob n°
33.356.850/0001-86, com sede na Praça do Landim, Nº 08, Centro, Rio De Contas, Bahia, CEP: 46.170-000
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto acréscimo de quantitativo dos serviços referenciados no contrato
de nº 008/2021, assinado em 06 de janeiro de 2021, decorrente do Pregão Presencial nº 040/2020, para prestação de
serviços de manutenção (mecânico, elétrico, retifica, pintura, força, troca de pneus, alinhamento, balanceamento,
cambagem, caster, serviços de solda e manutenção de ar condicionado), a ser prestados nos veículos que compõem a
frota deste Município, com supedâneo no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Com efeito, o presente ato se faz necessário
em razão de se ter utilizado, na quase totalidade, os serviços descritos no lote 01.
O valor total deste Termo Aditivo: O valor total deste Termo Aditivo é de R$ 14.100,00 (quatorze mil, cem reais),
correspondente a 25% (Vinte e cinco por cento) do valor do contrato, passando a avença a viger com o valor global de
R$ 70.500,00 (setenta mil, quinhentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 02 de setembro de 2021.
SIGNATÁRIOS: Cristiano Cardoso de Azevedo, Prefeito – pela contratante e EDVERGES RAMOS DE
ALBUQUERQUE JUNIOR 00425113566– pela contratada.
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