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glTTRMO APÍTÍVO AO CONTRATO N°. m7A/2(n9

Por esto instrumento de Aditivo do contrato de serviço de assessoria nos 

procedimentos ao sistema de gestão e auditoria (SIGA)/ para atender as necessidades desta 

Omara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. conforme o contraio n°. 017A/2019 e 

teraio de referi^nda do j-iregâo presencial n°. 005/2019, que entre si fazem de um lado, na 

qualidade de CONTRATANTE a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES-BA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNPJ sob o número 

04,214.440/0001 -00, com sede na Rua Octogonal, ríJ. 68-1, Jardim Imperial, Luís Eduaido 

Magalhaes - BA, representada pelo Presidente REINILDO NERY DOS SANTOS, brasileiro, 

inscrito CPF/MF ri’ 977.718.305-44, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado 

conio CONTRATADA H.R SIL\fA DE BRITO NíE, inscrito no CNPJ sob n .24.393.499/0001-02, 

com sede na Rua Luiz Gualberlo n°. 71, Bairro Batatan, Nazaré/BA, neste ato representado 

por sua proprielilria Sciüiora Edy Qéia Rita Silva de Brito, inscrita no carteira de identidade 

sob n°. 0704865220 SSP/BA, e CPF sob n°. 793.657.795-53, em conformidade com o Processo 

Administrativo 062/2020, consuIislanciados art. 57, II da Lei ri\ 8.666/93 e suas alterações 

posteriores e as cláusulas seguintes, têm justo e contratado o que se segue o que mutuamente 

aceitam;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBTETO

2o Termo aditivo no contrato administrativo n°. 017A/2019, derivado do processo 

adminislralivo n°. 011/2019 e consequente licitação modalidade Pregão Presencial n°. 

005/2019, a fim do prorrogar o prazo contratual para continuação do sei^iço de assessoria nos 

procedimentos ao sistema de gostáo e auditoria (SIGA), para atender as necessidades desta 

Câmara Munidpal de LuLs Eduardo \Ligalhaes/BA.

rt Áiiqnf.A SEGUNDA - DO VALOR 

VALOR DO AI )lTANÍENTO; RS 30.000,00 (trinta núl miis). r
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