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6. TERMO AOITIVO AO CONTRÁTO No 0í5/2014
PROCÊSSO LICITAToRIO Nô 0',|3/2014
DISPENSA N'005/201'l
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FRANCISCO OE ASSIS .FONSECA DE

ALBUAUERAUE, NOS TERMOS OUE SE

SEGUEÌú:

o MuNlcÍPlo oo PAuLlsTA. pessoal!ridicá de diíeito público intemo, c9T:9!:-ll llaç€ Agamenon

úáoãrr'à"i. 
"1"; 

c""t., Pauli;b/PE, inscrito no€NPJ/túF sob o n" 'i0 408 83910001'17' por meio do

;;ï;;;;;i;io"ü;;;"i"anii" so.r"r inscrìo no cNPJ no 02 734'6 7e/0001-78ì com sede à Av

iréi"iio è"r"roo pinr,o nlves 222 - IVaranguape | - Paulìsla/PE nesle ato represenlado nos iermos

Oo-Oecreià municipat n'20t2017, represeátâda poí sua Secretâía nomeada âtravés de Portaria no

óes/zors, sr Mé.;tâ Anuncieda FetconoÍi, brasrterra. sotterra pedagoga ponadore da cédula de

úenrrJaãé n" Z nSZ 173 SDS/PE, inscÍita no CPF/MF sob o no 351 138 394-3t4 resrdente na Rua Santa

el"àu"1". n" ã2,.r, .r""ga, Paulista/PE doravante denomrnado simpiesmente CoNTMTANTE e do

"rt,ã-eàì 
rúNciscô br lssrs ponsecl oE aLBUOUEROUE. casado porrador da cédula de

raen,túe n" eog goo _ ssp/pE, iíscrito no cpF/MF sob o n' 104 013 934-53, residente e domiciliado

", À""-ú sã"áioisatgado Fitho, 502 Centro, pautista/pE, ddravante denomjna-d-o simplesmente

óõl.iririínóo cetebra; o presente seío T6 no Adttvo ao conti.to fl'olí2014, Íeíerente à

loc.icão de imóY.l por aolicitação da Secrctat
1c;ntral de Qu.liíìcaçãc PrcÍeslonal do M

1úajilhãe3, 22, Engenho Matanguâpe, Pâuliaia/
noÍmas constantes na Lei n0 I 666/93 e suas post

e ccndiçóes

no OÍício no 037,2020 SPSEiFIN, da

istâ, aue solicta e justiÍc€ a elaboração
de Valor âo Contr.to no 015/20í4

d€ PolÍtica5 Socials o E port6, part

íuncionar a C€ntral da Qualiíicação PÍoÍls6ional do Município do P'ulistâ rituado na _Av'

À;;;;;"ì;;"lht"" 22, Éngonh; Marãnguape Paulistâ/PE rlcã renov^ado o rierilo instrumento

co-ntratuai pelo õeríodo de l2 (dozel m€rs, ã partir de í7 de fev'reiro do 2020 a 16 dê íevêrci'o dê

2021, bem c R$ '1063'88 
(quetto mil

e 3olBsntâ (duzento€-s n-orrÂlô €

s.tô reaF 6 de Rl 'l'36í'27'{qu'tro
mil ê tÍezan o valortot'alpelo perlodo

rnêncronado il ttezentos e trinta I clnco Í'alr e vinto t qu'tto
c€ntavos), tciì(ic como fundamen o suas Cláusulas Tercelra Sêxta e Sétima

PAPáGRAFo ÚNlco - JustiÍcâ-se - seliento que devldo à grânde dificuldade de en:ontrã imÓvel com

ds qualilìc-'çóes necessárias parâ eíètivaçãc da contÍaÌração juntc ào ente da administraÉo pública'

tenJo em vilta a continurdade de pÍestação.-t serviço de forma organLzada ordeira e sem quaisquêr

oreiuizcr a soc|edade, levando em considereÉo o preço do referido contrato estâ compativel com

tod;s os imóveis consÌìântes na rcgláo do objeto do locação a estando em conÍoímrdaoc com todos ao

parêmeÍo previstos ê amparâdo na lei lustriÌca-se a renovaçáo âtravés de âditrvo do referido c{nh3to

n'015/20'14 Processo n" 013/201i e Oispênsa n' 005/2014, com todas es condiçóes

supramencionadas, as demêrs clausulas Íicam inalteradas

Praça Agamenon Mâgalhães s/n Cêrtro-Paulista-FE CEP 53 401441
Fone 3438-3636 E-mail: oaul sta@oaur,sta oê oov br CNPJ 10 408 839/00Q1 17r



SECRÊÌARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
CúUSULA SEGUNDA - Os recuÉos nêcêssáros à execuÉo do presente termo ãdilivo, mêdiant€
emissão de nota de empenho conêrão a cargo da seguinte dotaçâo orçamentária

Secretariâ Políticas Sociais ê EspoÉes do Município do Paulista/Fundo Municipalde Assistància
Social

Poulisfo

N
A sistência Social
E erviços de Terc€iros - Pessoa FlsicaE ervrços d
Fontor 10010000:Beaí6os Ordinários

CLAUSULA QUARTA - Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus íníormes e
despachos o Oficio no0372020 SPSE/FIN, que solftita o Termo Aditúo de Renovaçâo Com Reajuste
de valoÍ, fìrmado @m sua rêspectiva iustificativa, devidamente êmitda pela Secíetâria de PolÍticas
Sociais e EqJortes, SÉ mó.çlt Anuncl.dâ Fâlconod, paÊ pÍoduzií os regulares eíeitos legais,
independente do traslado

CúUSULA QUINTA - Permanecem inalteradas lodas as demais cláusulas e condiçõss do Contr.to
n'0tt20íil, de 17 de bvereiro de 20 !4, naquilo eÍh que náo conlÌitaÍem com o presente termo adÍtivo

E por estarem assim, de pleno acordo, fìrmam o prEsgnte instruÍnento em 04 (quatr.!) vias de igualteor
e forma para um só e mesmo efeito, nê presençá de 02 (duas) testômunhas que, ao Ínal tiambém o
subscrevem

Paulista/PE, í2 de í€v€r€l.o de 2020,

Praça Agamenon Magalhâes s/n Centro-Pâulista-PE CEP 53 401-44'1
Fone 3438-3636 E-mêil peulrsÌe@oeulistâ.oe oov.bÍ CNPJ 10 408 839/0001-17

,' Sr' Mérèia Aóu_nciada Falconeri
Secretária de Políticas Socieis e EspoÍtês

Contratante

íseca do Albuquerque

F, a t4LLtq6l.rq â

Contratado
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SECRETAR|A DE AssuNTos JURiDtcos

EXTRÁTO DO 60 TERMO ADITIVO AO CONTRATO OI5/2014

6'TERMO ADITIVO
N" CONTRATO: 015/2014
PRocEsso LtctrATóRIo No: ol3/20 t4
MODÁLIDADE: Dispensa n" 005,/2014
FUNDAMENTAÇÃo LEGeL: Lei 8.66ó193.
CONTRATADO: FRANCISCO DE ASSIS FONSECA DE ALBUQUERQUE
CPF/]VIF: 104 013.934-53
OBJETO: Termo Aditivo de Renovâçâo com r€{justc de valor ao ContÌâto n" 015/2014, referente a

locâção de imóvel por solicitâção dâ Secr€taria de Políticas Sociais € Esportes, para funcionar I Cetrtrsl
de QualiÍìcaçáo ProÍissionel do Município do Pâulista, sitüsdo na Av. Agsmenon Magslhles, 22,
Engenho Maranguape, Paulista/PE, fica renovado o referido instrumento contrarual peÌo período de l2
(doze) meses, a partir de l7 de fevereiro de 2020 I 16 de fevereiro de 2021, bem como, reajustado o seu

valor, acrescendo à imponância mensal de R$ 4.0ól,tt (quatro mil e sessenla e três resis e oitenta e oito
centsvos), à quantia de R$ 297J9 (duz€ntos e noventa e sete rcais e trinta e trove centavos), correspondendo
à imponância mensal de RS 4.361,27 (quatro mil e trezentos e sessenta e um reais € vinte e sete ceBtavos),
perfazendo o valor total pelo perÍodo mencionado de R$ 52.335,24 (cinquenta e dois mil trezentos e trints e

cimo reais e vinte e quatro centavos), tendo como fi.rndamento suas Cláusulas Terceir4 Sexta e Sétima.
PARÁGRAFO ÚNICO - Justifica-se - saliento que devfio à gande dificuìdade de encontra imóvel com as

qualificações necessárias para efetivação da contratação junto ao ente da adminrstração pública tendo em vista

a conrinuidade de presmção do sewiço de forma organizadâ ordeiÉ e sem quaisquer prejuízos a sociedade,
levando em consideração o preço do referido contrato está compaÌivel com todos os imóveis constantes na

região do objero da locação, a estando em conformidade com todos âo parâÍnetro previsros e amparado na lei,
justifica-se a renovação atraves de aditivo do referido conrrato nô015/2014, Processo no 013i2014 e Dispensa
n" 005/2014. com todas as condicões suoramencionadas. as demais clausulas ficam inaÌteradas.

cLÁUsULA SEGUNDA - Os recuÌsos necessários à execução do presenre rermo aditivo, mediante emissão
de nota de empeúo correrão a cargo da seguinre dotação orçamentária.

Secret8ria Políticas Sociais, Esporte do Município do Psulistâ/ Fundo Municipal de Assistência Sãcial

Nota de Empenho: 20X.633
Atividsde: 4313 - Acões de Assistência Social
Elemento: 33.90,36 - Outros Serviços oe Terceiros - Pessoa Fisica
Fontè: I0010000 - Recunos Ordinários

ASSf NATURA: 12102/2020.

Paulistâ,/PE, l2

Secretária de Politicas

. P'aça Agamenon Magalhães, s/n Centro-PaulistÈPE CEP 53 401-441
Fone 3438-3636 E-mail: paulista@paulista. pe.oov. bÍ cNPJ í 0.408.83910001-17
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