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ADITM) DE PRORROGAÇÃO OE CONTRATO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE M0MT0RAMENJ0 DA 
SEDE DO CONIEUfO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO ESTADO DO PIAUf- CAU/Pf. 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS OE MONITORAMENTO, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PfAul • CAUJPI. 

Autarquaa Federal alada pela Lei nº 12.378/2010, siuada na Rua AfeoNno de Abreu. rf 2103, bairro 

cenn. CEP 64000-180, insaia no CNPJ sob rf 14.812.93MJ001-06, dom8flle ddJnadO CA(WI, 

neste e Alpf99eidado por seu Plesfdente A,q. e Ulb. "'8.UNGTON CARVALHO CAIIARÇO, e, do 

outro lado e a ~ FORlliE SERURANÇA E MONITORAMENTO ELETROMCO LlOA, 

sociedade empresária com sede em Teresina (PQ. ínscrla no CNPJ: 22.988.654/0001-08, LOcalilada 

na Rua Qodofredo Freire, n•. 3.289, Sala 03, Bairo Monte Castek>. CEP 84.016-830, ,ep,esentada 

neste ato por seus representantes legais ao final assinado. identificadO e quallicadO donlVll1te 

denominada CONTRATADA, tendo em vfsta a e,cinção do prazo de ~ do c»t•ato 8 

necessidade de continuação do serviço, com fundamento na Lei n° 8.666/1993, suas alterações. e de 

aoofdo com as cláuswas e condições seguintes: 

CLÃUSUlA PRIMEIRA 
1.1 Fica prorrogado, pelo prazo de 12 (doze meses) meses, desde 07/10/2020 até 07/1012021, o 

Contrato Administratiw nº 08/2019, de Prestação de Serviços de Monitoramento. 

f.2 Contoone a ciáusula quinta do contrato. o vak>r deste contrato é de R$ 270,00 (duZentos e 

setenta reais) mensais, e global estimada para 12 (doze) meses de RS 3.240,00 (lfés mil e duzentos e 

quarenta reais) - valor mensal, tendo estes como valor máximo, sendo pagos somente os seMÇOS 

efetivamente utiizados. 
1.3 A despesa do contrato, no exetcicio de 2020, correrá por conta da seguinte dotação 

6.22.1.1.01 .04.04.020 - Despesas com Moniloramento. As despesas do contrato referentes ao ano de 

2021 ficarão por conta do orçamento respectivo. . 

1.4. Considerando a alteração da razão social da empresa, esta passará a constar no contrato como 

FORTHE SERURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO L TOA. 
CLÁUSULA SEGUNDA 

2..1 Ficam manti:tas as demais ciálsufas do contrato ~ jã celebrado nos autos deste 

processo. t Assin, por estarem de comum acordo '°m o nt údo do pacto ora avençado, que livre e 

amsaentemente outorgam e aceitam. · 

Teresina, Pi~•: de o ubro ~ · 

WEWNGT~~~ALHO CAMARÇO 
Presídeflte do CAUJPI 
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Nome· . Tesfenli~has· 

cPF:il~$Q .. 'lt3 -3 fQ 
.....___ 

(aupi.,;org.b;-r /~at::en:d:im::en::t:o@::ca::u:pi.;-:o:rg:.b,~------ ---- -------1--

8 tura • 


