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O MUNICÍPIO 1W RI ÁCI1ÃO DAS NEVEs. ['siado da Bailia, pessoa .iuridieu de direito público interno, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Juridka sob o 1.1. 100 74.7 0001-2o. estabelecido na Praça Municipal, n". 27, nesta cidade de 

nichào das Neves (RA), neste :ito rept,:sciadd, Iwit. Si Miguel ( Borges Neto, brasileiro, casado. funcionário 
público. residente e domiciliado na As enata .IK. n". ; 10. nesta Cidade de Riachão das Ne‘ es i RA), portador da Idenudade 
06.555.298-96-SS1)-BA e CPI' M8.270.875-68. na qualidade de Prefeito Municipal. e a empresa 11.N /11.ENCAR 11-0A-ML, 
CNP.I sob o n.05.6W;.8330001-3N. pessoa mridica de direito pt is ado. estabelecida na Rua Joitquon Nabuco. ti''. 1 18, Bairro 
Santa I.una. C11' 17.805-50U, ia cidade de Barreiras-HA. ;612-6550, neste ato representada Paulo Siefano 

Martins de Alencar. brasileiro. dl \ orciado. comercianie iesidente e domk diado na Rua t ale Filho. ti S.4. Sandra Regina, na 
cidade de Barreiras - BA. portador da Cedida de Identidade ti 3-7- 1-12-31-S5P BA e C PI it 244.373.4, e contOrine justificativas 
constantes no presente processo tém Justo :ieui do, neste ato. alterar o presente Contrato contOrme abaixo se (leclara 
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(. .oniralação de enip:esa pau [ ie. ;mela,. de in.ne: : :11, de e \pecliente s is erstis para atendimenio das Secretarias deste 
Mains:plo 
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- Cast, tenha ite,:essulade de isr5'sLenl;iI ii iuu tutur dignina I iiçaineritaria. para ,idequai ao Orçamento de 2022, este 
procedimento ,cra rent, 111.1‘ és de Ao...ti:Amem, I)olas:io 

CLÁUSUIA TEIZCEIIZA - 1)..5 VIGf:NCIA; 
A Plt()I lt()GAÇÃO DA N( I A 1)1.s"1"1: CONTRATO ( aitís iiti usti l icus is constantes no presente processo. o 
tvluilicipio de •k..\ IsA i e o ,..oniratado tem ui'.l auitl utLu. iCstC .ia. prorrogai igeneia do presente 
Contrato oara ;IL' () I lie . 1. ; 1 ti' ni,n( o 

Nada mais lia% elido ,1 alterai. o \liou. iii de It ideliao d.!, •cx e i O Si e. o contratado. declarando nfio lias eu interesse em alterar 
nenhuma outra cláusula do piesente (mti mo. assinam o presente I ermo AditKo juntamente com as testemunhas que também 
u assinam, depois de lido e achado conlórme. que se juntara ao ontrato Formando uni todo único. indivisível e inseparável 
para todos os eleitos legais. retificando o t 'ontrato nos t -rinos aqui expressamente alterados e ratificando Os dentais termos do 
Contrato no expressamente alterados neste instrumento 
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MUNICÍMO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 

pRocEsso ADN1 iNis FRA . I 1vt) \" .4, 202 I -- EGÀO PRESENCIAL - N 16/2021 

EXTRATO DF CONTRATO 

Contrato n'. 75/2021 — A Prefeitura Municipal de Riacho das Neves - BA, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que celebrou Termo de Aditamento de Prazo ao Contrato n" 75/2021. 
Contratantes: O MUNICiP10 DE MACHÃO DAS NEVES e a Empresa a H.N ALENCAR LTDA-ME, 
CNP.' sob o n.05.695.833'0001-38. pesNod iltritliCt de direito privado, estabelecida na Rua Joaquim 
Nabuco. n". 1 18. Bairro Santa Luzia. CEP 47.80:S-500. na cidade de Barreiras-BA; Objeto: Contratação 
de empresa para fornecimento de materiais de expediente di ersos para atendimento das Secretarias deste 
Município, para atender as necessidades deste Município. Vigéncia: 01/01/2022 a 31/12/2022; Assinam:
Miguel Crisostomo Borges Neto pelo Município e Paulo Stefano Martins de Alencar, pelo contratado. 

R iachão das Neves (BA), 22 de dezembro de 2021. 

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO 
Prcieito Municipal 
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Esta edição encontra-se no sito oficial deste ente. 


