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O ÍrlUN|cÍPlO DO PAUUSÌA,.pessoa jurldica de direito público intemo' com sede- na P|aça AganEnon

ú.o"rirá"". s/no, centro, Pãulistá/PE, úscrito no CNPJ/MF sob o n" 10408839/0001-17' por mero da

;ï#;à" Eduà;;;, io. iedã a ãra erori"no Peixoto s/N, cenho Paulista/PE neste ato representado'

"òi 
Ìeiro" oJ o"o'"to Munlclp.l n' 2ol20í7, secretário de Educação, nomeado através da PoÉrrl' no

ôìzàõii, s.ìiã óiaog ntúiro eeooca .Júnior, bÉsileiro, casado' !ós{raduado em ge!!á9 elq!€'
*ã-aoi à" CJJrr" de ìdentidade n'4.97E268 SSP/PE inscrito rÌo CPF/MF sob o n'000468'354-40 ê
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nãiiJãJi oe necirerpe doravante denominacto srmptesmente coNTRATA TE e do

orì. ò õr. Ãloio vi"tor Lopot sllv., brasrleiro, solteiro professor, portador da cédula de identidade no

oìzr.ãsì SSÈ/PE, in"crito no oPF/MF sob o n' us qat ll4-ll. residente e domiciliado à Rua Apipucos no

1056, Apipucos, Reciíe/PE, doÍavante clenominado simplesmente CONTR/qTADO'. c€lebÉm o presente

O-óci.oõu"rto t"-o Aditivo ao Contr.to OTalZOfO, Oe tocaçao Oe lmóvel, situado à Rua Equador, no 926'

òoncercão. pautista/pE, por soticitaÉo da Secretaria de Educação do Munlclpio do Paulisia, para

tuncion;mento Escola Munc'pal Aritha Gysele no lVunicÍpio do Paulista' regido pelas normas coô$anÌes na

L.í no 8.566/1993 e suas posteriores alteraçôes, mediante as seguintes cláusulas e condiçóes: '

CúUSULA PRIMEIÍiA - Consideranclo os motivos 6xpostos no OÍlçlo n"u99/2019, da SecÍetana cle

ÈÃúç:o Oo Munaclpio do Paulista, qüe solicite e jusüfca a elaboraçáo do presentê TôÍmo Adltivo d'
i"nà"'"iio ipr.rot áo contrato n" o7à/2olo, refereÀte à locação de ihÓvel, sjtuad!.à Rua Equador, no 926

conceiSo, ËautisúleE, por solicìtação da Secretaria dê EducaÉo do MunicÍpio do Paulista, para

tuncionãmento da Escota Municipat Aritha Gysete do MunicÍpio do Paulista, fìca prorÍogado o Jeíerido

instrumento contratual peio prazo de 12 (doz.) ng3o., çom vigènciã de 0Í do j.noiÍo dc 2020 4 3l de

doz.mbro d€ 2020. tendo como tundamento sua Cláusula Sexta.

Plrágrafo Úitko - Justificâ-se a presente renovêção consideÉndo a necessidade de continuidade do

cont;to, pois o reíerido imóvel è o que melhor atende ao objeto do contrato, ou seia, a instalação da Escola

MunicipalAritha Gysêle do MunìcÍpio do Paulista, destacando ainda que qualquer mudança par:l outro lÍÌÉvel
implicaria êm mais custos pâra a Administração Pública no presente momento

cúUSULA SEGUNDA - Consíderando a publicãÉo do oscroto no í(x)/20í I, de í2 d. hovemb.o d. 20í9,
que dispóe sobre prazos e procedimentos de enceÍamento do exercÍcÌo de 20í9 e inlcio de 2020, informamos
que será emitda nota de empenho pârê custeio das despesas parao próximo exerclciotão logo sejam abertos
os cÍèditos orçãmentários em 2020.

CúUSULA TERCEIRA - Integram e complementram o presente instÍumento com todos os seus informes e

despachos o Oflcio n'4799/20í9, que solicita o TeÍmo Aditivo Do Rsnovaçlo (Pr.zo), apresentado com

sua re6pectivá justificativa, .eferente ao imóvel locado, locahzado na Rua Equador, n" 926, ConceiÉo.
Paulista/PE, devidamenle emitido pelo Secretárìo de Educação do Municlpio do Paulista, a Sr. José Carlos
Ribeiro Barbosa Júnior, para produzir os regulares ebitos legais, indep€ndente do traslado.

CúUSULA QUARTA - Pêrmanecem inalteÍadas, produzindo todos os €feitos legais, todas as demais
oláusulas e côndiçóes do Contr.to n'076/20í0, de 1E de maio de 2010, naquilo em que não coníitarem com
o DÍesente termo aditivo.

140 TÊRMO AOITIVO AO CONÍRATO N" 078/2010 DE

LocAcÃO OE IMÓVEL, SITUADO À RUA ÊQUAOOR' N"

õze'òõrÉËrcÀo - iauLtsra/PE, PoR soLlclÍaçÃo
ol secnetÀan DE EDUcAÇÃo oo MUNlclPlo Do
PAULISTA, PARA FUNCIONAMENTO ESCOLA

uuxrcrpli- aRtrHA GYSELE No ÍtluNlclPlo Do
PAULISTA, OUE, ENTRE SI, CELEBRAÌI OE UM LADO- O

MUNICIPIO OO PAULISTA E, DO OUTRO, O SR. ABRAAO
VICTOR LOPES SILVA, NOS TERMOS OUE SE SEGUEM:

E por estarem assim, justas e acorctadas, firmam o presente insìrumento em 04 (quatro) vias-de iguâl
foírìa paÉ um só efsito júrldico e legal,
subsccvem.

na presença d9--02 (duas) testemunhas que, âo ínal,

Praç€ Agamenon Magalháes, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401-441.
Fone: 3437-2329 E-maili p.ê.sl!Ets@p4llgp9,Spr-! CNPJ: 10.40E.E39/0001-17
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seèneranln DE AssuNTos luníolcos

Paulista/PE, 30 de dezembro de 2019.
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fone: g+gZ-2329 E-mail: oaulista@paulista.pe.oov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17
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Secretário de
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sEcRETARtA DE AssuNros .lunÍorios

EXTRÁTO DO I4O TER-IIO A-DITIVO AO CONTRATO OTE,zOIO

I4'TERMO ADITIVO
N' CONTRATO: 07E/2010
PRocEsso t lctTltónIo no: 139/20 to
MODALIDADE: Disoensa n" 07212010
FUNDAMENTAçÃo lrcll: Leí E.666t t9g3.
CONTRATADA: ABRAÃO VICTOR LOPES SILVA.
CPF,MT: 045.4EÌ.ll4-73
OBIETO: TeÍmo Aditivo dr Renovação (prozo) ao Contrsto n'0?8/!010, referente à locação de imóvel, situado
à Rua Equador, n'926, Conceição, Paulista,/PE, por solicitação da Secretaria de Educação do Município do Paulist4
para funcionamento da Escola Municipal Aritha Gysele do Municipio do Paulist4 fica. prorrogado o referido
insfumento contratual pelo prazo de l2 (doze) meses, com vigência de 0t de janeiro de 2020 a 3t ãe dezÊmbro de
2020, tendo como firndamento sua Cláusula Sexta.

ASSINATURA: 30/12/2019.

Paulista,/PE,30 de dezcmbro de 2019.
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PUBLICACÃO NO DIÁruO OFICIAL

o.o.u.vea:{-r0\2ôb.D.o.t): / / D.o.E.pE(cEpE)t t I

í(^Sg aot-4qt
,-.C9praca Asamenon -ot""'::ïóoàrJËi" o" oou.o, cNpJ: 10.408.

Fone: 3437-2329 E-rnail: P3g19g


