
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

SETOR DE CONTRATOS 

 

Rua Desembargador Epaminondas do Amaral, 58, centro, Iúna/ES 
Tel: (28) 3545-4750 Ramal 2401 email: contratos@iuna.es.gov.br  

ADITIVO CONTRATUAL Nº 02  
CONTRATO Nº 43/2018 
PROCESSO Nº 3035/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 
 
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, pessoa jurídica de direito 
público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede à Rua Desembargador 
Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna/ES, neste ato representado pelo Sr. WELITON VIRGILIO PEREIRA, 
Prefeito Municipal, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF n.º 998.381.257-68 e RG n.º 11.639-8, 
residente e domiciliado à Rodovia ES, nº 185, Barra da Boa Sorte, Nossa Senhora das Graças, neste Município, 
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A O FIGUEIREDO ME, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 11.002.764/0001-32, com sede na Avenida Antonio Augusto de Oliveira, nº 234, centro Iúna/ES, cep: 
29.390-000, telefone: (28)3545-1450, endereço eletrônico: allyssonfigueiredo@hotmail.com, neste ato 
representada por ALLYSSON OLIVEIRA FIGUEIREDO, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n.º 
083.584.327-04 e RG n.º 1.688.377 SSP/ES, residente na Rua José Bonifácio de Souza, nº 120, centro, Iúna/ES, 
cep: 29.390-000, de ora em diante denominado CONTRATADO, com contrato celebrado entre as partes 
objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO SCFV, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS DE NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS, PEQUIÁ E SANTÍSSIMA TRINDADE, CONFORME NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 033/2018 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE, 
conforme a cláusula primeira do instrumento contratual supra, o qual resolvem, na melhor forma de direito, 
ADITAR na(s) cláusula(s) que se segue(m) abaixo: 
 
1 – CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1 – Fica alterado o item 5.2 da Cláusula Quinta, prorrogando-se o período de vigência do presente contrato, 
passando a vigorar com a seguinte redação:  
 

5.2 – A vigência do Contrato irá do dia 16 de agosto de 2018 a 16 de agosto de 2021. 
 

2- CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1 - Fica alterado o anexo do Contrato nº 043/2018, aplicando-se o reajuste IGP-M de 7.3133% no valor 
unitário, conforme segue: 
 
Item Lote Especificação Un Quant Unitário Valor Total 

002 001 ATIVIDADE FISICA ORIENTADA PARA IDOSOS - DISTRITO DE 
NOSSA SENHORA DAS GRACAS descrição:  
- empresa especializada em atividade física orientada para 
ministrar aulas para o scfv. serviço a ser executado no distrito de 
nossa senhora das graças, na quadra poliesportiva da escola 
delfino batista vieira. empresa para atendimento exclusivo ao 
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos idosos 
através secretaria municipal de assistência e desenvolvimento 
social, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
termo de referência em anexo 

HORA 96 R$39,95 R$3.835,20 

003 001 ATIVIDADE FISICA ORIENTADA PARA IDOSOS - DISTRITO DE 
PEQUIA  
descrição:  
- empresa especializada em atividade física orientada para 
ministrar aulas para o scfv. serviço a ser executado no distrito de 
pequiá, na quadra poliesportiva joão alves vieira. empresa para 
atendimento exclusivo ao serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos dos idosos através secretaria 
municipal de assistência e desenvolvimento social, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no termo de 
referência em anexo 

HORA 96 R$83,23 R$7.990,08 

004 001 ATIVIDADE FISICA ORIENTADA PARA IDOSOS - DISTRITO DE 
SANTISSIMA TRINDADE  
descrição:  
- empresa especializada em atividade física orientada para 

HORA 96 R$69,07 R$6.630,72 
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ministrar aulas para o scfv. serviço a ser executado no distrito de 
santíssima trindade, no pátio da igreja católica. empresa para 
atendimento exclusivo ao serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos dos idosos através secretaria 
municipal de assistência e desenvolvimento social, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no termo de 
referência em anexo 

001 001 ATIVIDADE FISICA ORIENTADA PARA IDOSOS - SEDE DO 
MUNICIPIO  
descrição:  
- empresa especializada em atividade física orientada para 
ministrar aulas para o scfv. serviço a ser executado na sede do 
município, no centro multi – uso. empresa para atendimento 
exclusivo ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 
dos idosos através secretaria municipal de assistência e 
desenvolvimento social, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no termo de referência em anexo 

HORA 384 R$39,95 R$15.340,80 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL R$33.796,80 

A O FIGUEIREDO ME R$33.796,80 

 
2.2. Fica alterado o item 2.1 da Cláusula Segunda do Contrato supra, acrescido do valor de R$33.796,80 (trinta 
e três mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), passando a vigorar com a seguinte redação:  
 

2.1. – O valor global do presente Contrato é de R$94.893,12 (noventa e quatro mil, oitocentos e 
noventa e três reais e doze centavos). 
 

3 – CLÁUSULA TERCEIRA 
3.1 - Fica alterada a Cláusula Quinta, acrescida da seguinte dotação orçamentária: 
120002.0824400262.092.33903900000 – Ficha 300, 120001.0824400252.087.33903900000 – Ficha 276, 
120002.0824400252.091.33903900000 – Ficha 296. 
 
4 – CLÁUSULA QUARTA 
4.1 - As demais cláusulas do Contrato original ficam inalteradas e, para que surta os efeitos legais e de direito, 
firmam o presente. 
 
Iúna/ES, 13 de agosto de 2020. 
 
 
MUNICÍPIO DE IÚNA – ES      
Weliton Virgílio Pereira - Prefeito      
 
 
A O FIGUEIREDO ME 
Allysson Oliveira Figueiredo / ou procurador legalmente habilitado 
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