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TERMO ADITIVO DE VATOR N" O'I DO CONÍRATO N " 2O2OO12'I QUE

ENTRE SI FAZEM O FUNDO MUNICIPAT DE ASSISTÊNCIA SOCIAT DA

PRETEITURA MUNICIPAT DE IÍAIIUBA E A EMPRESA- J. J. S' DE

sóúú, inna AoulslÇÃo DE GÊNERos AtIMENTíclos PARA

SUPRIR A DEMANDA OO TTTTUNICíPIO DE ITAITUBA/PA.

pelo presente Termo oditivo, o FUNDO MUNICIPAI Of lSStSfÊNCte SOCIAL. pessoo jurídico

de direiio público interno, inscrito no CNP.I no 16.77 5.433lOOOl-59, com sede à Avenido

TronsomozÔnico, n. 583, Boirro Belo Visto, cEP. 68.280-230, no cidode de lioitubo, Esiodo

do Poró, neste oto legolmente representodo por suo secretório Municipol de Assistêncio

Sociol, Exmo. sro. solonge Moreiro de Aguior, brosileiro, cosodo, portodoro do corteiro de

identidode n" 30]95ó3 PC-PA e do CPÊ n" 484.7 40.372-04, domiciliodo e residente neste

Ãr"i.iõiã, Estodo do poró dorovonte denominodo qoNTRATANTE e J. J. S. DE S6USA, jo

devidomente quolificodo nos outos do PP, neste oto representodo pelo sr. José Joime

silvo de Souso, com poderes poro representor o empreso nos termos do controto sociol.

dorovonte denominodo simplesmente CONTRAÍADA, resolvem oditor o presenÍe Controto'

su.jeitondo-se às normos preconizodos no Lei no 8.666193, de 2l de junho de 1993 e suos

olieroções posteriores, e no que consto no Processo de Pregõo Presenciol n" 011 12020,

medionte os clóusulos e condições seguintes:

IO TE O ADITIV DE REATI HAMENTO PRECO CONTR o N" 20200 I2I - PREG oNo

CTÁUSUtA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Íermo Aditivo tem por objeto:

O reojusie do volor do coniroio, nos limites permitidos por lei, em funçôo do reolinhomento
de preÇo do volor dos gêneros olimeniícios (CARNE BOVINA), poro monter o equilíbrio
econômico-finonceiro do controto. O ocréscimo constonte desto clóusulo corresponde o
um oumento nos preÇos verificodos nos Notos Fiscois de compro do fornecedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO tEGAt

A olteroçõo controtuol de que troto este instrumenlo é boseodo no ort. ó5, inciso ll, olíneo
"d", do Lei n'.8.666/93.

CIÁUSUtA TERCEIRA - DOS NOVOS VATORES

Ficom olterodos os volores uniiórios do corne bovino, do seguinte formo:

Item n" 010900: CARNE BOVINA COM OSSO, licitodo com volor unitório de R$-15,50 (quinze
reois e cinquento ceniovos), possondo o ter o denominodor de R$-19,50 (dezenove reois e
cinquento centovos.

As demois clóusulos do controio originol permonecem inolterodos o que se refere o
presenle Termo Aditivo.

cúUSULA QUINIA- DA PUBI.ICIDADE

RÉPÚBLICA FEDERAT1VA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

CtÁUSUTA QUARTA - DAS CLÁUSUtAS INATTERADAS



REPÚ8LICA FÉDERATIVA DO BRASIL

ÉSTADO DO PARA

PrefeituraMu ntcl nal d c Itaituba

Éste Termo Aditivo, somenÍe produziró.eÍeitos depois de pubricodo :g, grlrgto no imprenso

oficiol, conforme dispÕe 
" ôúgt;i; único' do Artigo ó1' do suprocitodo lei'

cLÁusuLA SEXÍA- DlsPoslçÕES FlNAls

E, por ossim estorem juslos e controtodos' os pories' por seus representontes legois' ossinom

o presente Termo Aditivo niol, uÃoãrtrás) vios de iguol teor e formo poro um só e iurídico

átãito, p"ront. os testemunhos oboixo-ossinodos' o tudo presentes'

Itoi o-PA, 'l 7 de seiembro de 2020'

J.J D U

José Joi Souso -
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