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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

í40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'072/2010
pRocEsso t-tctrnrónto No 066/2010
DISPENSA No 032/2010

14O TERMO ADITIVO AO CONTRAÍO NO O7Z2O1O DE
LocAçÃo RUA D3, N'18,
MTRUETRA, LrctrAçÃo DA
SECRETAR MUNICIPIO DO
PAULISTA, DA EXTENSÃO
ESCOLAR MUNICIPAL SANTA CLARA DA ESCOLA
BASE MUNICIPAL TERUINHA CAMAROTTI QUE,
ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LAOO -O MUNICÍPIO
oo PAULTSTA E, DO OUTRO, O Sn. AOLSOII IOSÉ
DA SILVA, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

o MUNICIPIO DO PAULISTA, pessoa juÍldica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon
Magalhâes, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, por meio da
Secretaria de Educaçâo, com sede à Rua Floriano Peixolo S/N, Centro, Paulista/PE, neste ato
representado, nos termos do Decreto Municipal no 2012017, Secretário de Educação, nomeado através da
Portaria no 01212017, Sr. José Carlos Ribeiro Barboaa Júnior, brasileiro, casado, pós-graduado em
gestáo pública, portador da Cédula de ldentidade n" 4.978.268 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n"
000.468.354-40, e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e do outro, o Sr..Adilson José da Silva, pessoa flsica, brasileiro, portador da Cédula de
ldentldade n" 1.289 286 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob no 189.256.504-87, residente e domiciliado à Rua
Salgadrnho, Quadra 83, Bloco B, Apto. 307, Arthur Lundgren ll, Paulista/PE, doravante denominado
simplesm:nte CONTMTADO, celebram o presente Oécimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato
07212010, de locação de imóvsl, situado à Rua D3, n' 18, Mirueira - PauliEta/PE, por solicitação da
SecrêtaÌia de Educação do, MunicÍpio do Paulista, para funcionamento da Extensão Escolar
Municipal Santa Clara da Escola Base Municipal Terezinhe Camarotti, regido pelas normas constantes.
na Lei n" 8,666/1993 e suas pbsteriores alteraçÕes, mediante as seguintes cláüsulas e condiçÕes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Considerando os motivos expostos no OfÍclo n" 1.29312020, da Secretaria de
Educação do MunicÍpio do Paulista, que solicita e justifica a elaboÍaçâo do presente Termo Aditlvo de
Repactuação ao Contrato no 07212010, cujo objeto é a locação de imóvel, situado à Rua D3, n'18,
Mirueira - Paulista/PE para funcionamento da Extensão Escolar Municipal Santa Clara da Escola Base
Municipal Teíezinha Camarotti, paÍa incidir uma redução de '15% (quinze por cento) sobre o pagamento
referente aos meses de abril, maio e junho de 2020, ctlo valor mensal passará de R$ 2,011,06 (dois mil
onze Íeais s seis centavos), para RS 1,709,40 (um mil setecentos e novo reais e quaÍente centavo6),
pelo período de três meses totalizando o valor reduzido de R$ 904,98 (novecentos e quatro reait e
noventa e oito centavos), retornando o valor anterioÍmente firmado a partiÍ de julho, tendo como
fundamento suas cláusulas segunda, terceira e Art. 65, da Lei no 8.666/93.

Parágrafo Único - Justiflca-se o presente teímo er,n Íazão dos impactos da pandemia do COVID-19
(coronavírus), sobre a arrecadaçâo municipal, trata-se de medida temporária, relativas às ÍestriçÕes de
abertura do comércro em geral devidb a referida Pandemia, nesse sentido, serâo reduzidos os valores dos
aluguéis para os meses de abril, inaio e junho, retornando o valor anteriormente flrmado a partir do mês de
julho, onde se espera a retomada da normalidade das atividades em todos os setores.

cLÁusuLA SEGUNDA - Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus infoimes e
despachos, o Ofício n' 1,29312020, que solicita a eleboração do presente TeÍmo Aditivo de Repactuação,
para incidir uma redução de í5% (quinzê por cènto) aobre o pagamento referonto aos meses de abril,
maio, junho e julho de 2020, firmado com sua respectivâ justificativa, reÍerente ao imóvel localizado na
Rua D3, n' 18, Mirueira - Paulista/PE, devidarlìente emitido pelo Secretário de Educaçáo do MunicÍpio do
Paulista, o Sr. José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior, para produzir os regulares efeitos legais,
indêpendente do traslado.

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteÍadas, produzindo todos os eÍeitos legais,
cláusulas e condiçÕes do Contrato no 07212010, de 07 de maio de 2010, naquilo em que

com o presente termo aditivo.

Praça Agamenon íín, Centro - Paulista/PE CEP 53.401-441.
Fone3437-2329 E-mail: oaúlista@paulista. oe.qov. br CNPJ: 10.4C8.83910001-17
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E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e

forma para um só efeito
subscrevem.

José Carlos

Testemunhas:

1. CPF/MF: 3Q+ 5iq (%h 2p

na presença de 02. (duas) testemunhas que, ao final, também o

Pauf ista/PE, 31 de março de 2020.

Praça Agamenon Magalh.ães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401-441'
Fone: 3437-2329 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17
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EXTRATO DO I30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 072/I2O1O

I3" TERMO ADITIVO
N" CONTRATOz 012/2010
PRocEsso t tcnlróRlo No: 06612010
MODALIDADE: Disoensa n' 03212010
FUNDAMExTIçÃó LEGAL: Art.65, da Leino 8.666tg3
CONTRATADA: ADILSON JOSE DA SILVA
CPF/IVIF: 189.256.504-87
OBJETO: Termo Aditivo de Repactuação ao Contrato n'07212010, cujo objeto é a locação de imóvel, situado à

Rua D3, no 18, Mirueira - Paulista/PE para funcionamento da Extensão Escolar Municipal Santa Clara da Escola Base

Municipal Terezinha Camarotti, para incidrr uma redução de l5o/o (quinze por cento) sobre o pagamento referente aos

meses de abril, maio e junho de2020, cujo valor mensal passará de R$ 2.011,06 (dois mil onze reais e seis centavos),
para R$ 1.709,40 (um mil setecentos e nove reais e quarenta centivos), pelo período de três meses totalizandó o

valor reduzido de R$ 904,98 (novecentos e quatro reais e noventa e oito centavos), retornando o valor anteriormente
firmado a partir de julho, tendo como fundamento suas cláusulas segunda, terceira e Art. 65, da Lei no 8.666193.

Parágrafo Unico - Justifica-se o presente termo em razão dos impactos da pandemia do COVID-I9 (coronavírus),
sobre a arrecadação municipal, trata-se de medida temporária, relativas às restrições de abertura do comércio em geral

devidô a referida Pandemia, nesse sentido, serão reduzidos os valores dos aluguéis para os meses de abril, maio e junho,
retornando o valor anteriormente firmado a partir do mês de julho, onde se espera a retomada da normalidade das

atividades em todos os setores.

Paulista/PE, 3 I de março de 2020.

rOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Ed
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