
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 137-A/2018.

2° termo aditivo ao contrato

n- 137-A/2018 celebrado
entre a Prefeitura de

Barreiras e o Sr. Cleverson

Alves Macedo.

0 MUNICI'PIO DE BARREIRAS atraves do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS, pessoa
juridica de direito publico, inscrito sob o CNPJ n- 08.595.187/0001-25, aqui representado por seu
Prefeito, o Sr. JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador de
RG 2.091.375 SSP/BA e CPF 176.219.505-44, residente e domiciliado nesta cidade, e pelo
Secretario Municipal de Saude. o Sr. ANDERSON LUIZ VIAN DE ABREU, brasileiro, residente e
domiciliado nesta cidade, portador do RG n- 12.652.138-79 SSP/BA e CPF n- 033.449.275-07,
doravante denominado LOCATArIO, e de outro lado CLEVERSON ALVES MACEDO, inscrita sob o CPF
n° 487.651.395-34, residente a Rua Sao Felix, 538A - Barreirinhas - Barreiras/BA, doravante
denominado LOCADORCa), com base no Processo de Dispensa de Licita^ao N°057/2018, Processo
Administrative N°1699/2020, e disposifoes da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e
alterafoes introduzidas pelas Leis n° 8.883/94 e n° 9.648/96 e as demais disposifoes legais e
regulamentais aplicaveis a especie, ajustam entre si a celebra^ao do presente TERMO ADITIVO que
regera pelas clausulas e condifoes seguintes.

clAusula primeira- objeto do contrato

Loca^ao de imovel, situado a Rua Sao Felix, loteamento Rio Grande (Zona 04), quadra D, n°66, Lote 05
e P/04, Barreirinhas - Barreiras-Ba para funcionamento de orgao publico.

clAusula segunda- objeto do termo aditivo

Reequih'brio Contratual, na modalidade revisao, para fins de redufao de 30% [trinta por cento) do
valor mensal contratual de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), o que equivale a um

^  valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), tendo como termo inicial o dia 01 de
maio e termino em 01 de agosto de 2020, diante da situa^ao de calamidade publica de nivel nacional
provocada pela pandemia da COVID-19.

clAusula terceira - do valor mensal:

0 valor mensal do contrato passara a ser de R$1.155,00 (mil cento e cinquenta e cinco reais),
mantendo-se as demais clausulas contratuais, conforme dotafao orfamentaria supra e solicita^ao da
Secretaria Municipal de Saude de Barreiras-Ba.

clAusula quarta - da dotacao or(:amentAria
03.09.50 — Fundo Municipal de Saude.
10.302.014.2402- Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar Proc. e Unidades de Media e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.
3.3.9.0.36.00 — Outros Servi90s de Terceiros — Pessoa Fisica
6102 — Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos 15%
0214 — Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal.

clAusula quinta - RATiFicAgAo:
Os Contratantes ratificam as demais clausulas e condifdes do contrato inicial firmado entre as partes.
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CLAUSULA SEXTA - LEGISLA^AO PERTINENTE:
Este contrato e regido pela Lei n^. 8.666/93 que assegura a plausibilidade do ajuste contratual

pretendido na hipotese no seu artigo 65, II, d, e demais normas de direito constitucional,

administrativo e civil pertinentes. Assim ajustados, firmam este aditamento em 03 (tres) vias de igual

teor, na presenfa das testemunhas abaixo, elegendo o foro de Barreiras para dirimir qualquer questao

dele advinda.

Barreiras, 05 de maio de 2020.

Joao

MunicI

irbosa de Souza Sobrinho

Barreiras /contratante

CLEVERSON ALVES MACEDO

Locador/Contratado

TESTEMUNHAS;

1.

CPF:^9

2.

CPF:
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