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1" TERMO ADtflVO AO CONTRATO No. 063/2019
PRocEsso LtcrrATóRro N" 118/2018
PREGÃo ELETRôNtco N" os6/20i8

,I" TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 063/20,19,
CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FoRNEctMENTo oe cÊleRos ALTMENTíctos oE
pANrFrcAçÃo 1eÃo ïpo FRÂNcÊs, Trpo
BoLAcHÃo, Ttpo DocE, Trpo CARTE|RA, Ttpo
SEDA, BOLACHA SODA, BROA, BOLO DE TRIGO
COM RECHEIO DE CHOCOLATE E BOLO DE
MANDIOCA), PARA ATENDER AS UNIDADES
vrNcuLADAs À_ pRorEçÃo soctAL BÁstcA
ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E
PROGRAMA CRIANçA FELIZ, QUE CELEBRAM O
ITIUHIC|PIO DO PAULISÏA E A EMPRESA HUGO
RICARDO NASCIMENTO SILVA - EIRELI ME., NA
FORMA ABAIXO:

O MUNfCíPlO DO PAULISTA, pessoa jurÍcjaca de direito público interno, com sede na Ptaça Agamenon
Magalháes, s/no, Cenko, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o n0 10 408.839/0001-17, e o Fundo
Municipal de Assistôncla Social, inscrito sob o CNPJ n' 02.734 679/0001-78, com sede à Avenida Prefeito
Geraldo Pinho Alves, N0 222 - Maranguape | - Paulista/PE, neste ato representada, nos teÍmos do Decroto
Municipal n'2012017, neste ato representada por sua Secretária, nomeada através da Portaria n" 969/2019,
Sra. Mórcia Anunciada Falconori, brasileira, solteira, pedagoga, poÍtadora da cédula de ldentidade n0

2.452.173 SOS/PE, inscrita no CPF/MF sob o no 351 138 394-34, residente na Rua Santa Elizabete, no 270,
Janga, Paulista/PE, doravante denominado simplesmente cONTRATANTE, e do outro, a etrtpresa HUGO
RICARDO NASCIMENTO SILVA - EIRELI ME., pessoa Jurídica de direito privado, inscÍita no CNPJ/MF sob
no 07.928.776/000í -í 5, com sede na Rua Manoel Liga, 48, Cenko, ltapissuma/PE, CEP: 53.700-00,
doravante denominado simplesmente CONTRATADO, celebram o presente Primoiro TeÍmo Aditivo ao
Contrato N" 063/2019, referente ao foÍnecimento de gêneros alimentícios de paniticação (pão tipo francès,
tipo bolacháo, tipo doce, tipo carteira, tipo seda, bolacha soda, bÍoa, bolo de trigo com recheio de chocolate
e bolo de mandioca), que se regerá pelas normas constantes na Lei no 8.666/93 e suas posteriores alterações,
mediante as seguintes cláusulas e condiçóes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Considerândo os motivos expostos nos OÍícios SPSE/FIN N' 268/2020, da
SecretaÍia de PolÍticas Sociais e Esportes do Municipio do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do
presente Termo Aditivo d6 Rênovação PÍazo de Vigôncia (para utilização de saldo) ao ContÍato no

063/2019, referente ao Íornecimento de gêneros alimentícios de paniÍicação (pão tipo francês, tipo bolachão,
tipo doce, tipo carteira, tipo seda, bolacha soda, broa, bolo de trigo com recheio de chocolate e bolo de
mandioca), paÍa atender as unidades vinculadas à proteção social básica especial de média e alta
complexidade e programa criança feliz, Íìca prorrogada a vigência do citado instrumento contratual pelo
pêríodo de 12 (d'zol mesoa, contado a partir de 04 do junho ds 2020 a 03 do iunho de 202'l , tendo como
fundamento sua cláusula quinta e décima se;ita.

PAúGRAFO ÚNICO - ConÍorme Ofício SPSE/N 268/2020, justifica-se a presente prorrogação de prazo de
vigência, para consumo de saldo, tendo em vista a necessidade para efetivaçãr, e término do objeto da
contratação, em face da continuidade de prestação de serviço de forma organizada e ordeira e sem qualquer
prejuízo à sociedade, levando em consideraçâo o preço e o
(cinquonta ô oito mll, setocentos e tÍlnte o sote rêais o tri

sociedade, levando em consideraçâo o preço e o
| ô oito mll. setocentos e tÍlnte o sote rêais o tri
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- CLÁUSULI SEGUNDA - Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e

despachos, através do OfÍcio SPSE/FIN n'68/2020, que solicita a elaboração do presente Tôrmo Aditlvo
de Rsnovação ds Prazo de Vigôncia paÍa Consumo do Saldo, firmado com respectiva iustificstiva,
devtdamente emitido pela Secretaria de Políticas Sociais, Esportes de do MunicÍpio do Paulista, SÉ Márcia
Anunciada FalconoÌi, para produzir os regulares efeitos legais, independente do tÍaslado

CúUSULA TERCEIRA permanecem inalteradas, pÌoduzindo todos os efeitos legais, todas as demais

cláusulas e condiçOes do Contrato no 063/2019, de 04 de junho de 2019, naquilo em quê não confliterem
com o pÍesente termo aditivo

E por estarem assim, justas e acoÍdadas, firmam o pfesente instrumento em 04 (quatÍo) vias de igual teor e

forma para um só efeito jurÍdico e legal, na píesença de 02 (duas) testemunhas que, ao Íinal, também os

subscrevem.

Paullsta/PE. 28 de maio de 2020.

Anunciada FalconeÍi
Sêcretaria de PolÍticas Sociais, Esportes

Contratante

Praça Agamenon Magalhães, s/n, centro - Paulista/PE cEP 53.401441 .

Fone: 3433-3636 E-mail: oaulista@paulista.pe.qov. br CNPJ 10.408.839/0001-17

aacimsnto Silva - EIRELI

Testeúunhas:

l.CPF/MF: OJ4 I tlS S{q '/Vffiãsl-â)
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EXTRATO DO I" TERMO ADITIVO AO CONTRATO 063/2019
I" TERMO ADITIVO
N'CONTRATO:063/2019
PRocESso r,tctrlrónto x": I l8/20 | E

MODALIDADE: Pregão Eìetrônico n' 05ó/201E
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'.005/2019, datada de 20 de março de 2019
PORTARIAíS) DA C.P.L.r Portaria no. 020/2018. de 02 de ianeiro de 2018
FUNDAMENTAÇÃO LECll,: An. 57 da Lei E.66ó de 2l de junho de 1993, e suas alrerações posteriores
CONTRÁTADAI HUGO RICARDO NASCIMENTO SILVA - EIRELI ME.
CNPJ/MF: 07.928.7'7 6/000 1 - 1 5

OBJETO: Termo Aditivo de Renovaçlo Prazo de Vigência (para utilizaçÃo de srldo) ao Contrato no 06312019,
referente ao fomecimento de gêneros alimenticios de panificação (pão tipo francês, tipo bolachão, tipo doce, tipo caÍeira,
tipo seda, bolacha soda, broa, bolo de trigo com recheio de chocolate e bolo de mandioça), para atendçr as unidades
vinculadas à proteção social básica especial de média ç alta complexidade e programa criança feliz, fica prorrogada a

vigência do citado instrumento contratuaì peìo período de | 2 (doze) meses, contado a panir de 04 de junho de 2020 a 03
de junho de 2021, tendo como fundamento sua cláusula quinta e décima sexta

PARÁGRÁFO ÚNlco - Conforme Oíício SPSE,t{ 268/2020, justifica-se a presente prorogação de prazo de vigència,
para consumo de saldo, tendo em vista a necessidade para efetivação e término do objeto da contÍatação, em façe da
continuidade de prestação de serviço de forma organizada e ordeira e sem qualquer prejuízo à sociedade, levando çm
consideraçãoopreçoeosaldoaserutilizado,novalordeR$58.737,34(cinquentaeoitomil,setcceltosetrintaesele
reais € trintr e quatro certayos).

Paulista,/PE. 2E de

de Políticas Sociais e Esporles

D.O,M.E.PE: D.O.U: / I D.O.E.PE(CEPE):

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401441.
Fone: 3433-0072 E-mail: paulista(@oaulista. pe.qov. br CNPJ 10.408 83ryo001:

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL


