
































































SECRETARIA DE A.SUNTOS JURIDICOS

P.JâgÌâlo S€gundo - Conforme OÍício no í6/2020, oivalor ão reajuste retroage a data da prorÍogação,

conÍorme a PaÉgrafo Segundo da Segunda do 8o Termo Aditivo do Contrato no 188/2013 o
qual seja a data de 14 de novembro de

- PE CEP 53.401-441.
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90TERMOADtlvoAocoNTRATONo'.l88'2013 w^ "" ít
pRocEsso rrcrralÓRto No 181/2013 VS.anOtçrÌÍvvEitc\.t
otSPENSA No 047f2013

parágrafo primeiÍo - Considerando quo na Cláusula PÍimeira, mais Pr6cisam€nte no PaágraÍo
Sequ-ndo do Contrato no Í88/2013, ficou assegurado o direito ao reajuste, que será estìabelecido c,om base

*-tOpU - Indice Geral de Preços de Mercado, apôs análise/aprovaçâo da Superintendència da SecÍetaria

de ContÍoladoria, Planejamento e Gestáo.

e" rERMo ADlrlvo Ao coNrRAro .li:..j!12P13 DE

iocaïÀõoe rmóver- dúuroo À nua c-rxronRENAro
Russo, N" 43, JacuÀuHa' Pl9lplryF' PoR

ìõiicïnçÀo oÃ sÉCneranrA oE EDUcAçÃo' PARA

FUNctoNAMENTo oï Ìscole MUNIc-IPA-L- rELMA

pALMEIRA, oue, exine st, ceLeenn' DE lJM LADo o

MUNlciPlo oo pau,-r!ì-rË, õõõúrio-' r-sRA' ANDRÉA

mÁncta MARTINs mrüníóro, Nos rERMos ouE sE

SEGUEM:

otUMc|P|oDoPAUL|STA,pessoajurÍdicãdedÚeito.púb|icointerno.comsedenaPraçaAgamenon
Meoathães, s/no, cenro, p"u,,.'üiiË]i'nl"ìitã* c*pvúç táú o n;10408839/0001-17'Ìor meio da

seõrêtaria de Educaçlo, .o"i'r|" ã- riua 
'Floriano 

Peixãio- S/H Centro' Paulistz/PE neste ato

representado, nos termos o" ó""iJã úuniJpar o;_zor2o17. oelo secÍetário de Educâção nomeaoo

atÍavés da Portaria no orzrzoïil'óil iã"g õãiro" Riueiro àárbosa Júnior' brasileiro' casado' pÓs-

sraduado em gesráo puorrca, portadÀ-i oã cãrr" de ldentidade-ni i.ite.zaa ssP/PE' inscÍib no cPFiMF

sob o nn 000.468.35440, . |."rid"nt" e domiciliado.na -craaae 
Jè ÀeciÍe/PE, doravanle denominado

simptesmente coHrmranre?,ï;;';",; il'!91{tÃnõlA trARrlÌ{s MAURlclo' brasireira'

divorciada, portadora da céoutl'iã ú-"ntioãoã n" g sqo.eaz-'ssp/PE, inscrita no cPFiMF sob o n"

836.095.044-04, residente a nu"ïiãzãsd,-n;ióz lr.\r z, casa cãúoa' olinda/PE, doravanté denominada

simptesmente coNTRATADA, ãorãi.i-t"ì"ttorìnaoa simpesmãnte coNTRATADA' celebram o presente

Nono rermo Aditivo ao co.t'""ìïàË ìãt"iáã de imovet' por solicit!ç1o^da 9ryf99--,:-^tjucaçâo 
do

MunicíDio do paulista, regtOo peÈ_'l no-ttãt èón.t"nt"s na Lei no 8.666/i993 e suas posteriores alterações'

mediante as seguintes cláusulas e condiçóes

CúUSULA PRIÍUETRA- DO OBJETO

í.i considerando os motivos expostos no oÍício no s1612!20, da Secretaria de Educaçáo do MunicÍpio do

pautista, que soticita e justiÍìca ïãËüãrâiao oo presente Tôímo Aditiyo do valor (Reajuste) ao contrato

n. 
'88/2013, 

referente a gont 
"to 

Jãloiação de imóv_el, situado à Rua cantot R€nato Russo' No /[ì'

Jaguarana, paulistarpE, par, ãtãnoer a sócretaria de Educaçáo do MunicÍpio do Paulista, que resulta em

um acréscimo ao valoí anual oo contrato, passando para na lmpoÍtância de Rl 34'454'88 (trinta e quatro

mit quatrocentos e cinquenta-e-iu"*_r:.1ç !:r!*ta ê oito centavos) tendo como fundamento no Art

57, S4o, da Lei 8.666/93 e Parecer SUPCONT No 056/2020

cNPJ 10 408.839/0001- 1
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Obi€to

VALORES

ValoÍ
frlensal

sgm

Reaiu3ts

Valor l ensal
com

Rôejust€

TOTAL
ANUAL

Att
dà

uet do lmórat oara funcionamento da Ês9!la Telma Palmeira (eÍensão

scolâ base $Jsie Reois).
2.774,79 2.871,24 34.454,88

VALOR TOTALANUAL: 34.451,88 (tÍinta e quatÍo mil quatrccentos e cinqu€nta I qudto rêais s oitênta s oitô cântavG)'
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SECREÍARIA DE ASSUIiTOS JURIDICOS

ParágraÍo Têrcoira - Conforme Ofício no 516/2020. justifìca'se o aditãmento de reajuste em virtude de o
objeto contratado ser um seíviÇo rmprescindÍvel paÉ a realização das atividades institucionais diárias ê a

sua continuìdade, fundamentâda no ãrt 57, ll. dâ Lei 8.666i93. Salienta-se que o órgão contratante jllga
que os serviços vêm sendo prestados dê formâ satisÍatória sem qualquer ocorrència irregular, ou
próblemas na sua execução, observã-se que a presente renovação é mais vantâJosa para a adminisÍação

CLÁUSULA TERCEIRA - oA DoÌAçÃo oRçAMENÍÁRIA

3.l.consrderando o Dêcreto tlunicipal 100/2019 datado de 1211112019, referênte ao encorramento do
exercício flnanceiro de 2019, e em razâo da vigència dos créditos orçamentérios, a CONÌRÂTANTE obriga-
se a emitir o(s) empenho(s) relêtìvos às despesas objeto deste confato, orçamentáriâ qúando da abertu€
do oÍçamento para o exe'clcio subsequente

cLÁusuLA ouARÍA - oo FUNoaMENTo LEGAL

4.1 lntegram ê complementam o presente instrumento, com todos os seus informes e despachos, o OÍlclo
Íro 515/2020, que solicita o TêrÍno Aditìvo dê Valor (Rêaluste) ao Contr.to no íE8/2013, Írmado com sua
respectiva iusüÍcativa, devidamente emitido peìo Secrêtário de Educaçào do Município do Paulista, Sr
José cerlgs Rib€iro Barbosâ Júnlor, para prod!zir os rêgulares efeitos legâis, independente do traslado.

cúusuLA oulNTA - DA RAT|FrcaçÃo E Do FoRo

5.1 Permanocom inalteradas. produzindo todos os efeitos legais, todês as demais cláusulas e condiçóês do

Contrato no lE8/2013. de 19 de novembro dê 2013. naquilo em que não conflitarem com o presente Termo
Aditivo

E por estarem assiln, iustas e acorcladês,
forma para um só efeito jurÍdico e legal,
subsctevem / ^

Írmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igualteor e
nâ presença de 02 (d'.ras) testemunhas que, ao fìnal também o

Jo8é carlos Rib rboaa Júnior
Secretário cação

CPF/Í{F:

$C- 8co . 9lq - 1a

PraçaTgamefi-ilãgahãesj/rrcedrof aulista - PÊ CEP 53 401-441

Testemunhas:

Fone 3133-0072 E - meil paulista@oaulista.oe qov.bí CNPJ 10.408 839i0001-17
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SECRETARIA DE ASSUNÏOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 90 TERMO ADITryO AO CONTRÁTO ItE/20I3

9" TERJúO ADITIVO
N" CONTRATO: I88/2013
PROCESSO LICTTATÓRIO NO: I E i/20I3
MODALIDADE: DisDensa n" 047i2013
FUNDAMENTAçÃó t ECAL: en. :7, inc. Il, da Lei 8,óóó193.
CONTRATADÁ: ANDREA MARCIA MARTINS MAIJ'RICIO.
CPF/MF: E36.095.044-04
OBJETO: Termo Aditivo de Vrlor (R€sjuste) ao Contrsto n" ltt/20t3, referente à contrato de locrçlo d€

imóvà, situado à Rue Cantor Reneto Russo, No rl3, Jagulrena, Psulists/PE, para atender à.Secretaria de

Educação do Municipio do Paulista, que resultà em um acréscimo ao valor anual do contrato, pássando Para na

imponância de R$ 34.454,88 (trini8 e qustro mil quatrocentos e cinquentr € qustro reris e oitentr e oito
centevos) tendo como fundamento no AÌt. 57, $4', da Lei 8.66ó193 e Parecer SUPCONT N" 05ó2020.

Prrógrtfo Primeiro - Considerando que na Cláusuh Segunda, mais precisrmente ro Prrógrrfo Segundo do

Contiato n" ltt/2013, ficou assegurado o direitÕ ao reajuste, que será estabelecido com base no IGPM - lndice

Geral de Preços de Mercado, após análise/aprovação da Superintendência da Secretaria de Controladori4

Planejamento € Gestão.

P8rógrsfo Segundo - Conforme OÍcio n" 5t6/2020, o valor do reajuste retÍoage a data da pronogação, conforme a

Parágrafo Segundo da Clóusuh Segund8 do t'Termo Aditivo do Cont;cio n" lEt,20\3 o qual seja a data de 14

de novembro de 2019.

Parágrafo Terceirs - Conforme OÍicio I|" 516n020, justifrca-se o adiramento de reajusle em virrude de o objeto

contrãbdo ser um serviço imprescindíveì paÍa a realização das atividades institucionais diárias e a sua continuidade,

fundamentada no aÍt. 5?, U, da l,ei 8.6ó6193. Salienta-se que o órgão contratante julga que os serviços vêm sendo

prestados de forma satisfatória, sem qualquer ocorrência irregular,
present€ renovação é mais vantajosa Parâ a administração..

ASSf NATURA: l7 t0|/2020.

Paulista/PE, l7 dejaneiro de 2020.

ou problemas na sua execução, observa-se que a

JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JÚNIOR
Secretário de

PUBLICAçÃo No brÁnlo orlctlt

D.o.M.E.PE:261 ,Q5 W D.O.U: / / D.O.E.PE (CEW1: 

-t-----1-.
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VÂLOR TOTÀL AìruAL: 34,454,8E (trinta e quâtm mil qustrocrntos e cinqu€lts € quetro resis € oitenta

, 9l| rvrcgáfl rarcs,

E - mail: paulista(Aoaulistia. oe.oov. br CNPJ '10.408.839/0001-17


