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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
 

1. REFERENCIA: PREGAO PRESENCIAL N° 25/2017. 

2. DA NOTIFICAÇÃO: 

Decorrente de Processo Administrativo Interno, devidamente autorizado e tramitado pelos setores e autoridades 
competentes desta Edilidade. 

NOTIFICA-SE a(s)  Pessoa(s) Jurídica(s) ou Pessoa(s) Física(s): ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, 
fornecedor inscrito no CNPJ/CPF N°  09.164.369/0001-04 que por necessidade de fato(s) superveniente(s) escrita da 
administração,  alterar-se-á o contrato(s) de nº(s) 65/2017, firmado em: 13/06/2017.  

Em particular a/ao: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA no que lhe couber inerente ao assunto pertinente. 

2. DA ALTERAÇÃO: 

A(s) alteração(ões) será(ão) na(s) Cláusula(s) SÉTIMA, que corresponde(m) a: O prazo de vigência do presente 
contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura. 

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as 
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado., 
passando a ter(em) a(s) seguinte redação (ões): Cláusula SÉTIMA: O prazo de vigência do presente contrato será 
determinado: por mais 12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura . Portanto, a referida alteração, 
trata-se de: alteração de prazo ao contrato original. Ressalta-se que este  [ato de Aditamento] caso aconteça,  será 
o “ PRIMEIRO TERMO ADITIVO”  a se vigorar sobre aquele (Contrato Original). 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Em consonância a Legislação pertinente: Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: I - aos projetos cujos produtos 
estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver 
interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; II - à prestação de serviços 
a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta 
meses; IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-
se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato; § 1o  Os prazos de início de 
etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato 
e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 
motivos, devidamente autuados em processo: I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; II - 
superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; III - interrupção da execução do contrato ou 
diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; IV - aumento das quantidades 
inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; V - impedimento de execução do contrato 
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; VI - 
omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que 
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis  [quando couber] e  § 2o  Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito 
e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. ,  em específico [do presente 
ato] ao art. 57, I, IV, §2º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

4. DA MANIFESTAÇÃO: 
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Ao contraditório, a parte interessa poderá se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias uteis. O referido prazo 
disciplinará o contraditório, como também a aceitação por parte do interessado, através de documento por escrito. 
A não apresentação por escrito do contraditório, esta CPL interpretará como consentimento para que se progrida 
com a referida alteração contratual, desde que se apresentem as documentações necessárias para o aditamento 
dentro do prazo pertinente. 

5. DA DECADÊNCIA DOS DIREITOS 

Ressalta-se de forma prévia ao interessado que “ao se expirar o prazo descrito no item anterior [4], sem ter 
ocorrido manifestação ao contraditório, ou ainda, não apresentar as documentações [CPF, RG, CND-FEDERAL, CND-
ESTADUAL, CND-MUNICIPAL [do ORC], CNDT quando se tratar de pessoa física (quando couber) e CNPJ, CND-
FEDERAL, CND-ESTADUAL, CND - MUNICIPAL (da sede do licitante), FGTS - CRF e CNDT] necessárias (nenhuma outra 
documentação substituíra as documentações elencadas neste tópico) para firmar juridicamente o ato [alteração do 
contrato] até o dia 13/06/2018 as 12h00min. [por motivo da publicação do extrato], prazo final para firmar o 
mesmo [aditamento de alteração pertinente], decairá o direito daquele [contratado] em manter o contrato original 
em vigor e este será extinto. Ressalta-se que,  a integra parcial (a ausência de alguma documentação) das referidas 
documentações não configura o cumprimento que resulte  extinção da decadência do contrato original. 

 

SERTAOZINHO -PB., 06/06/2018. 

Atenciosamente, 

 

___________________________________ 
JOSENILDO FRANCISCO 
PRESIDENTE DA CPL 
 
4.DECLARAÇÃO  
 
O interessado: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA declara haver recebido nesta data, cópia da 
referida NOTIFICAÇÃO referente ao Processo licitatório em epígrafe, bem como tomado conhecimento dos fatos 
elencados e apresentados. 
 
 
 
RECEBIDO: __________/__________/2018. [obs.: sendo publicada a referida notificação, o prazo começa a vigorar a 
partir da data de circulação.] 
 
 
 
 
________________________________ 
PROPONENTE 
Representante Legal 
 


