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COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 26/2019
PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE - DPE/AC, CONTRATANTE e a empresa FARHAT & FARHAT LTDA;
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor total original do item 1(um) do lote II abaixo referente ao aditamento
de quantitativos para atendimento das necessidades dessa DPE/AC, conforme art. 65, parágrafo I, da Lei nº.8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O presente Termo Aditivo tem o Valor total de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), correspondente ao aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) de que trará a Clausula Primeira desse
Termo.
Parágrafo Único - Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo, o Contrato nº 26/2019, cujo valor global originário já aditivado era de R$ 41.573,93 (Quarenta e um
mil e quinhentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), passará para o valor global de R$ 41.843,93 (quarenta e um mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem em pleno vigor os demais termos do aludido contrato que originou o presente Termo Aditivo, não alterados pelo presente instrumento.
E assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Rio Branco-AC, 12 de novembro de 2019.
ASSINAM: ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO – Pela Contratante e SANDRA MARIA PINHEIRO DA SILVA - Pela contratada.
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