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6. TERMO AOITIVO AO CONTRÁTO No 0í5/2014
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PAPáGRAFo ÚNlco - JustiÍcâ-se - seliento que devldo à grânde dificuldade de en:ontrã imÓvel com
pública'
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e
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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
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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
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de Terc€iros
Fontor 10010000:Beaí6os Ordinários

-

Pessoa Flsica

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

- Permanecem inalteradas lodas as demais cláusulas e condiçõss do Contr.to
de 17 de bvereiro de 20 !4, naquilo eÍh que náo conlÌitaÍem com o presente termo adÍtivo
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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,
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Mérèia Aóu_nciada Falconeri

Secretária de Políticas Socieis e EspoÍtês
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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
locâção de imóvel por solicitâção dâ Secr€taria de Políticas Sociais € Esportes, para funcionar

I

a

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

I

(doze) meses, a partir de l7 de fevereiro de 2020 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
Fontè: I0010000 - Recunos Ordinários
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Paulistâ,/PE,

-

Pessoa Fisica

12102/2020.

l2

Secretária de Politicas

PUBLICACÃO NO DIÁruO OFICIAL

D.o.M.E.pE:05-Pg i e,l]?a)

.

.D.olJ; t

t

D.o.E.pE (cEpE):

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

