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PREGÃO PRESENCIAL NO 039/2016 - PROCESSO NO 046/2016 -- D.A. -- D.C.L.

SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO NO 171/2016

Segundo Aditamento ao contrato para prestação de serviços
de suporte técnico para expansão e manutenção preventiva.
preditiva e corntiva aos sistemas de comunicação de dados
via rádio; e, serviços de comunicação de dados via fibra
óptica, incluindo sewiços de instalação com fornecimento de
material, equipamentos e mão de obras, para aumento da
capacidade e da disponibilidade dos principais canais de
comunicação ao Paço Municipal, bem como outros serviços
correlatos especificados no termo de referência

Departamento de Administração -- que, entre si, celebram o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL e a empresa WESTTELECOM

TELECOMUNICAÇOES LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOÇ pessoa jurídica de

direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra-se situado na Praça Dr. Anísio

rosé Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Dr. ANDRE

RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF. 264.549.668-79, residente e

domiciliado na Avenida Eliezer Magalhães, Ro 3566, Primeiro Andar, bairro São Francisco, CEP 15.130-000,

Mirassol/SP; doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa WES'nELECOM
TELECOMUNICAÇOES LTDA - EPP, CNPJ. 09.349.672/0001-8]., Inscrição Estadual 647.523.798.115, situada
na Rua Quinze de Novembro, no 3171, 2o Andar, Sala 21, bairro Centro, CEP 15.015-908. em São rosé do Rio

Preto/SP. neste ato, representada por seu sócio administrador, Sr.(a) CLAUDIA MARA DE SOUZA. brasileira,
solteira, empresária, RG 28.633.467-7 SSP/SP, CPF. 273.358.118-05, residente na Avenida 9 de Julho, no 1235,

Apto 71, Centro, CEP 15.200-000, rosé Bonifácio/SP, doravante denominada CONTRATADA; celebram o

segundo aditamento ao Contrato 171/2016. formalizado na data de 19 de julho de 2016. aditado pela primeira

vez em 17 de julho de 2017. conforme as disposições abaixo:

JUSTIFICArlVA -- Este aditamento tem por objeto a prorrogar o prazo para prestar
sewiços de suporte técnico para expansão e manutenção preventiva, preditiva e corretiva aos sistemas de

comunicação de dados via rádio; e, serviços de comunicação de dados via fibra óptica, incluindo serviços de

nstalação com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, para aumento da capacidade e da

disponibilidade dos principais canais de comunicação ao Paço Municipal; bem como outros serviços correlatos

especificados no termo de referencia do Edital de Pregão Presencial no 039/2016, de 01 de junho de 2.016 -

Departamento de Administração - do Município CONTRATANTE, conforme solicitação e justificativa da Divisão
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Técnica de Informática - DTI do Contratante, através do Ofício no 080/2018, anuência da CONTRATADA

autorização do Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal;

CLÁUSULA PRIMEIRA - O prazo de vigência do Contrato Originário no 171/2016. fica

prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 19 de julho de 2018, encerrando

sua vigência em 19 de julho de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA -- As despesas decorrentes deste aditamento serão suportadas pela

seguinte dotação orçamentária :

020702123610053.2.038 - 339039 - Ficha 1433 - 15%Educ.

0204C)0041220003.2.020 - 339039 - Ficha 1435 - D.C.A.

021000101220031.2.160 - 339039 - Ficha 1434 - F.M.S.

CLÁUSULA TERCEIRA -- As alterações contratuais foram celebradas nos termos do Artigo

57, Inciso IV da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 c.c. Cláusula Terceira do contrato originário.

CLÁUSULA QUARTA -- Todas as demais cláusulas do contrato ora aditado, não afetadas

pelo presente instrumento, permanecem em vigor e inalteradas.

Justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento de aditamento em cinco vias

de igual teor para o mesmo fim, perante duas testemunhas instrumentárias.

Mirassol/SP, 16 de julho de 2018.

Contratante
Município de Mira$ol
André Ricardo Vieira

Contratada
Westtelecom Teleç9Municações Ltda Epp
Claudia Mau de Souza
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Cristiane Mastins Vasquez
RG. 20.352.534
Matrícula no. IO1.625-3


