
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Espírito Santo

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000025/2017
PROCESSO Nº 005049/2017

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua
Ângelo Brioschi, 35 - Centro - Jaguaré - ES, inscrita no CNPJ 11.822.633/0001-00, neste ato representado pelo Gestor
o(a) Senhor(a) JAIR SANDRINI, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas-MF sob o nº 031.761.907-19 e CI sob o nº
1.172.457-SSP-ES, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CONVÊNIOS CARD
ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.656.963/0001-50, estabelecida(o) na Rua General
Osório, 569, Centro, no Município de Pirassununga - Estado de São Paulo - CEP: 13.630-020, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada(o) pelo Senhor MARCOS ANTONIO ENGLER, firmam o presente Termo de aditivo
ao contrato nº 0001/2018, processo nºs 005689/2018 e 005667/2018, com base na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
suas alterações e demais legislação pertinente, assim como pelas condições da PREGÃO PRESENCIAL Nº 000025/2017,
para prestação de serviços do objeto descrito na Cláusula Primeira - do contrato original.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento
e gerenciamento de auxílio-alimentação, por meio de cartão eletrônico/magnético com chip de segurança e senha
individual, para recarga mensal, destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores, com o intuito de
proporcionar o fornecimento de auxílio-alimentação aos servidores públicos municipais, na forma estabelecida em lei, visando
atender, por demanda, as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, em conformidade com as especificações e
quantitativos estimados no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O prazo de vigência do objeto contratual estipulado na CLÁUSULA OITAVA do contrato original, ítem 8.1, celebrado em 02
de janeiro de 2018, fica com seu vencimento prorrogado até 31 de dezembro de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O valor do presente termo de aditivo estipulado na CLÁUSULA QUARTA do contrato original, no ítem 4.1, perfaz um valor
global de R$ 840.840,00 (oitocentos e quarenta mil e oitocentos e quarenta reais), inclusa a taxa de
administração/desconto correspondente a -2% (dois por cento negativos), sobre o valor total dos serviços, cujo
pagamento será efetuado por demanda e de acordo com os preços consignados no Pregão Presencial nº 00025/2017.

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS
Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original desde que não colidentes com as novas condições
estabelecidas neste termo aditivo.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as
quais subscritas pelos representantes legais da contratante e da contratada.

Gabinete do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Jaguaré-ES.

Jaguaré-ES, 14 de dezembro de 2018.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JAIR SANDRINI - GESTOR
CONTRATANTE

CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME
MARCOS ANTONIO ENGLER
CONTRATADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado do Espírito Santo

DESPACHO

À Procuradoria Jurídica Municipal para exame da Minuta do 2º termo aditivo ao contrato nº 0001/2018, conforme
determina o artigo 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93.

Jaguaré(ES), 14 de dezembro de 2018.

Pedro Jadir Bonna
Presidente da CPL
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