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TERMO ADITIVO Nº 034/2014 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 091/2013, Processo 

Administrativo nº 047/2013, Pregão Presencial nº. 100/2013, 

que tem como objeto a prestação de serviço de informática e 

manutenção em telecentro no distrito de Santa Cruz da Prata. 

 

 

  O Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ nº. 13.446.904/0001-97, neste ato representado por sua diretora, Srª. 

Regina Aparecida Marques Pereira, doravante denominado Contratante e Josiane 

Ponciano de Oliveira 09483631696, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 14.512.066/0001-75, neste ato representada por Sr. Adriano Antônio da Silva, 

doravante denominada Contratada, todos devidamente qualificados no contrato em 

epígrafe, celebram o presente termo aditivo, nas seguintes condições: 

Cláusula 1ª. Do Fundamento Legal: 

1.1. A Celebração deste termo aditivo dá-se em conformidade com a Cláusula 4ª 

do contrato original e consonância c/ o art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula 2ª. Do Valor 

 2.1. O valor deste aditamento segue inalterado, mantendo o previsto na cláusula 

terceira do contrato original, ou seja, o valor mensal de R$2.850,00 (dois mil oitocentos e 

cinquenta reais), perfazendo o valor total em R$34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos 

reais). 

Cláusula 3ª. Da Dotação Orçamentária: 

 3.1. As despesas com execução do presente aditamento passarão a vigorar à 

conta da seguinte dotação orçamentárias do ano de 2014: 

 Fundo Municipal de Assist. Social/PJ  0293.0108.122.0052.2088.3390.3999-470. 

Cláusula 4ª. Disposições Gerais: 

4.1. Prevalecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original 

celebrado entre as partes. 

Cláusula 5ª. Publicidade: 

5.1. O presente aditamento será publicado conforme art. 95, última parte, da Lei 

Orgânica Municipal, bem como, seu extrato resumido na Imprensa Oficial, como condição 

de eficácia. 
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  Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias do 

mesmo teor e para os mesmos efeitos legais. 

 

 

Guaranésia, 17 de janeiro de 2014 

 

 

 

 

Regina Aparecida Marques Pereira 

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 

 

 

 

 

Josiane Ponciano de Oliveira 09483631696 

Adriano Antônio da Silva 

Contratada 

 

                                                                                                                                   

                                                              

 


