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PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

~

C.P.L.

TERCEIRO
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO 11.01.02/2018-01 QUE ENTRE
SI
CELEBRAM O
MUNICIPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVES DA SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E GESTAO COM A
EMPRESA PUBLIMAIS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA, PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:
O Municfpio de Jaguaribe, atraves do(a) Secretaria de Planejamento e Gestao, com
sede no(a) Praca Senador Fernandes Tavera, S/N, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 07.443.708/0001-66, neste ato representado(a) pelo(a) Secretario de Planejamento
e Gestao, Sr(a). Valnei Peixoto Silva, denominado CONTRATANTE, e o(a) empresa
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMEN,:O CONTABIL LTOA, com endereco na
Rua Jose Barreto Parente, n° 289, Luciano Cavalcante, Fortaleza - CE, inscrita no
CNPJ sob o n° 03.336.304/0001-12, representada por David Barreira Chaves,
inscrito(a) no CPF n° 472.256.533-34, doravante denominado(a) CONTRATADO(A),
resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato 11.01.02/2018-01 decorrente do
processo licitat6rio na modalidade Preqao Presencial N° 11.01.02/2018, cujo objeto e
a contratacao da prestacao de services de assessoria e consultoria contabil, junta a
Secretaria de Planejamento e Gestao do municipio de Jaguaribe - CE, em
conformidade com as disposlcoes contidas na Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores, e mediante as clausulas e conclcoes a seguir:
CL.AUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1 - 0 presente aditivo tern coma fundamento o art. 57, inciso II, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGACAO CONTRATUAL
2.1 - 0 presente aditivo tern por finalidade a prorroqacao do prazo do contrato
resultante do procedimento licitat6rio acima referido, por mais um exerclcio financeiro.
Portanto, tera vigencia de 01 de janeiro de 2021, ate 31 de marco de 2021.
CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA
3.1 - A Prorroqacao Contratual e uma prerrogativa da Admlnistracao Publica, que
podera utlliza-ta quando respaldada legalmente, fato este, 6bvio, no caso em tela. Sao
dois os motives preponderantes, entre outros: 0 primeiro consiste na lnconvenlencla
da suspensao das atividades de interesse publico. provenientes de services prestados
de modo contfnuo; o segundo e a previsibilidade de recurses orcarnentarlos. Em
principio, qualquer que seja a distribui9ao de verbas no orcarnentoanual, com certeza,
irao existir recurses para efetivacao destes services.
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3.2 - A prorrogabilidade do contrato em pauta, nao s6 esta assegurada pelo disposto
no inciso II, do art. 57, da Lei de licitacoes vigente, como pela sua previsibilidade no
instrumento convocat6rio e contratual.
3.3 - Considerando a excelencla da qualidade do service que vem sendo prestado ao
Munic[pio, combinado com o principio da economicidade, a CONTRAT ANTE resolve
prorrogar o referido contrato por mais um exerclcro financeiro, preservando, desse
modo, a supremacia do interesse pubtico.
CLAUSULA QUART A - DAS DISPOSICOES FINAIS
4.1 - As demais clausulas e condicoes
inafteradas e em pleno vigor.

pactuadas anteriormente

perrnanecerao

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante
duas testemunhas que tambern o assinam, para que produza seus jurldicos e legais
efeitos.
Jaguaribe-Ce, 15 de dezembro de 2020.
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':Sx \.'3""'.e..-Valnei Peixoto Silva
Secretario de Planejamento e Gestao
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