
 

 

 

 
AUTORIZAÇÃO 

 
 O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Sr. ABDULJABAR GALVIN 

MOHAMMAD, no uso de suas atribuições, e 

 

 considerando o contrato nº. 001/2017, de 19/01/2017 que têm por objeto: “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de varrição de vias e logradouros 
públicos, capina (manual) e raspagem, roçada manual e semi mecanizada bem como a 
retirada de galhos e resíduos produzidos na execução dos serviços”; 
 

 CONSIDERANDO que o prazo do aludido Contrato de Prestação de Serviços encerrar-se-

á no dia 19 de julho de 2019; 

 

 CONSIDERANDO que a sua paralisação geraria transtornos ao Município; 

 

 CONSIDERANDO a responsabilidade social que o Município tem com a comunidade; 

 

 CONSIDERANDO que os serviços estão sendo desempenhados de maneira integra no 

Município de Jaciara-MT, 

 

 1-ACOLHE a Solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em todos os seus 

termos. 

 

 2-AUTORIZA a celebração de Aditivo ao Contrato nº. 001/2017, de 19/01/2017, com 

prorrogação de prazo de vigência até 19 de janeiro de 2020. 

 

 3-ENCAMINHE-SE ao Setor competente para as providências cabíveis. 

 

 4-Cumpra-se, dando ciência. 

 

Jaciara-MT, 17 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ADITIVO CONTRATUAL Nº. 007/2019 

CONTRATO Nº. 001/2017 
 

                                          

QUE ENTRE SI FAZEM AS 
PARTES A SEGUIR QUALIFICADAS, 
NAS CONDIÇÕES ABAIXO E 
SEGUINTES: 

 

01- DAS PARTES: 
 
1.1- MUNICÍPIO DE JACIARA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. 

Antônio Ferreira Sobrinho, n.º l.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no 

CNPJ sob o n.º 03.347.l35/000l-l6, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, brasileiro, convivente em união estável, cirurgião 

dentista, portador da Cédula de Identidade RG n.° 052839-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.° 

420.058.681-91, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE. 
 
1.2- OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 05.042.708/0001-29, estabelecida à Rua Curitiba nº 307, Bairro: Centro, na cidade de 

Primavera do Leste-MT, telefone de contato: (66) 3498-2460 e-mail: 

oportunaserviços@hotmail.com, neste ato, representada pelo Sr. Loran Marlon Beraldo de Pieri, 
brasileiro, casado, empresário portador da Cédula de identidade RG 1828239- SSP/ MT, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA.                          
   

02-DO OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA 
 
2.1- Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº. 001/2017, de 19/01/2017, 

referente à “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição de 
vias e logradouros públicos, capina (manual) e raspagem, roçada manual e semi mecanizada 
bem como a retirada de galhos e resíduos produzidos na execução dos serviços”, celebrado 

entre as partes acima qualificadas até 19 de janeiro de 2020. 

 

03- DO PREÇO: 
 

3.1- Fica inalterado e em pleno vigor o valor existente no Contrato nº. 001/2017, de 19/01/2017. 

 
04 – DO PRAZO 
 

4.1 – Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 001/2017, de 19/01/2017, até 19/01/2020. 

 
05-DO FUNDAMENTO: 
 
5.1-O presente Aditivo Contratual se fundamenta na Lei 8666/93, pela natureza do objeto 

contratado e devida autorização do Prefeito Municipal datado de 17 de julho de 2019. 

 



 

 

 

06-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
6.1-Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do Contrato nº. 001/2017, 

de 19/01/2017, celebrado entre as partes acima mencionadas. 

 

07-DA ELEIÇÃO DO FORO: 

 

7.1-Fica eleito o Foro desta Comarca de Jaciara-MT, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas porventura oriundas deste Instrumento, desde que 

não possam ser resolvidas amigavelmente. 

 

  E, por estarem, assim, de pleno acordo, justas e contratadas, as partes assinam o 

presente ADITIVO CONTRATUAL Nº. 007/2019, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com duas testemunhas abaixo. 

 

     Jaciara-MT, 17 de julho de 2019. 

 

 
 

__________________________________________________ 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT 
Sr. Abduljabar Galvin Mohammad - Prefeito Municipal. 

 

  

 

 

_______________________________________________________ 
CONTRATADA: OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - EPP 

Sócio: Loran Marlon Beraldo de Pieri 

 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
_________________________________           _________________________________ 
Nome: Robelson H. de F. Galindo            Nome: Tiago Rodrigo Zenkner 
CPF: 667.031.581-34                   CPF: 020.095.671-02 
RG: 1015353-5 SSP/MT                             RG: 1670936-5 SSP/MT 
 


