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Extrato ao Termo Aditivo ao Contrato n. 136/2018 

 

 Contratante: Município de Ilhéus. 

 Contratado (a): SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA 

 CNPJ/CPF:73.589.491/0001-21 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

É objeto do presente Termo o alongamento do prazo de execução contratual do objeto, 
por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 01.01.2019, e com término previsto 
para 31.12.2019. Conforme Art. 57, da Lei 8.666/93; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

É objeto da presente Cláusula o alongamento do prazo do contrato acime referenciado 
que possui como objetoa aquisição de materiais de construção para utilização na 
requalificação e manutenção de praças e vias com pequenos reparos, em conformidade 
com as especificações técnicas definidas no Projeto Básico e na Proposta de Preços da 
Contratada. Tal prorrogação justifica-se uma vez que o objeto é o fornecimento de 
materiais para atender a execução de serviços de natureza continuada. Os materiais em 
questão são utilizados para requalificação de encostas e demais logradouros em altos 
(morros), que beneficia diversas localidades do Município de Ilhéus, assim sendo, a 
necessidade de alongamento do prazo é condição indispensável para atender as 
necessidades desta municipalidade, conforme descrito naNota Técnica da 
SUOB/SEINTRA n° 145/2018.  

 

Vigência: 01/01/2019 a 31/12/2019 

Data de assinatura: 28/12/2019 
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Extrato ao Termo Aditivo ao Contrato n. 098/2018 

 

 Contratante: Município de Ilhéus. 

 Contratado (a): SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA 

 CNPJ/CPF:73.589.491/0001-21 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

É objeto do presente Termo o alongamento do prazo de execução contratual do objeto, 
por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 01.01.2019, e com término previsto 
para 31.12.2019. Conforme Art. 57, da Lei 8.666/93; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

É objeto da presente Cláusula o alongamento do prazo do contrato acime referenciado 
que possui como objeto a construção para utilização na requalificação de encostas e 
demais logradouros em altos( morros) - Projeto Alegria no Morro,a aquisição de materiais 
de construção para utilização na requalificação de encostas e demais logradouros em 
altos (morros) nomeado como “Programa Alegria no Morro), em conformidade com as 
especificações técnicas definidas no Projeto Básico e na Proposta de Preços da 
Contratada. Tal prorrogação justifica-se uma vez que o objeto é o fornecimento de 
materiais para atender a execução de serviços de natureza continuada. Assim sendo, a 
necessidade de alongamento do prazo é condição indispensável para atender as 
necessidades desta municipalidade, conforme descrito na  Nota Técnica da 
S U O B / S E I N T R A  N .  1 5 4 / 2 0 1 8  

Vigência: 01/01/2019 a 31/12/2019 

Data de assinatura: 28/12/2019 

 

 

 


