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PRIMEIRO ITIRMO ADITIVO AO CONTRAIO

qup: f.niri; st cm.erram a prt.i-i-iiuua

MCNICIPAl- UE -SANTA RITA T- RAIMUNDO
ADELMAK FONSECA PIRES EPP. PARA

PROMOVER O IIOUILIBRIO ECONIMOCC)
PINANCHIRO DO CONTRATO. CONFORME.
DISCRIMINADO NESTE (NSTRUMliN TO NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado

SANTA RITA - R Juarez Tàvora. SN - Centro - Santa Rita - PD. vNPJ n 09.l59.666/0tt0l-61.

neste ato representada pelo Prefeito EMERSON FERNANDES ^EVINO PAN^^^
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado RAIMUNDO
PIRES EPP

CNPJ n" 07.526.979/0001-85. siluado na .AV JORNAtISIA ANNlb

CHmIaUBRIAN N- 4755 - Galpão 06. CEP

CAMPINA ORANDF. - PB. neste ato representado por RAIMUNDO ADE^MAR 1 ONSbCA
PIRES CPF n" 819.490.254-49. Carteira de Identidade n" 3094084 SSP/SE.

simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente TERMO
ADITIVO, o qual se regerá pelíis cláusulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira

O presente Tcnno Aditivo ao contraio rcgei-se-á. pelos diplomas legais de Direito Publico, com
fuudamemo mix disposições do orHf:,o 3 ' da Coiisliluiçào Fedcroi. A)-'. 65. mciso U. d do l-d

Federa! n°. 8.666/93. e .suas alterações posteriores, heiii como iia juslijicaliva eiu razao das

conseqüências ineviláveis da Paiidemia do COV/D 19. conforme Parecer Jurídico nos aulos.
Cláusula Segunda

O presente Termo Aditivo ao Contraio n" 095/2020. cujo objeto é a Aquisição de Gcneros

Alimeniicios não perecíveis, destinados a Merenda Escolar do Municipio de Santa, com vigência
ate o final do exercício financeiro do 2020, tem por objeto um acréscimo de aproxvnudameme
17.85%0lezesse(c vírgula oi/cnto e cinco por cento) no valor inicial do contrato, representando
o acréscimos do valor de RS 141.039,90 (Cento e quarenta e um mil. trinta a nave reitts e

noventa centnvo.s), ao contrato original, sendo os percentuais diferenciados em catUt ttem,
conforme plnnillia parte integrante deste urino c pesquisa de preços efetuada na mercado.
Cláusula Terceira

A celebração deste Tcnno. se dá cm raiião da declaração da condição de transmissão paudêmica
sustentada da infecção luimana peto novo Ccronavírus. aniinci.ada pela Organização Mundial de
Saúde, Justificando a nccc.ssidade da ionnaiizaçâo do Termo aditivo para não prejudicar o
fornecimento da merenda escolar aos alunos da rede pública cie Santa Rita. PB, neste tempo de
Pandcmia

Cláusula Quarta

Ratifica-se todas as demais cláusulas c condições do Contrato n° 0095/2020, í|ue não tenham
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sido alteradas, implicila ou explicitamente, no que não conRitarcm com o disposto no presente
instrumento, por este tcnno aditivo.
Cláusula Quinta

O presente Instrumento será publicado por extrato, na imprensa oficial no prazo de até Oo(cinco)
dias úteis do mês subsequente ao de sua assinatura.
Cláusula Sexta

Para dirimir as questões decorrentes deste contraio,as panes elegem o Foro da Comarca de Santa
Rita, PB.

E. por estarem justas e contratadas, as partes firmam «.P^senie tcnno^

sucessores, em 02(duas)vias iguais e rubricadas, para todos os tms de direito

por si c seus

Santa Rita - PB.29 de maio de 2020.

PELO CONTÍÍÍ.TANTE

EMERSON fERNANDES ALVINO PANTA
PREFEITO CONSTITUCIONAl.

PELO'

TfrrfAT.

íTADO

MÂfia^ONSECA PIRES EPP

(1® 07526.979/0001-85
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