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TERMO ADITIVO N.º 025/2021 

CONTRATO N.º 051/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1153/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 24/2019 

 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CELEBRADO 

ENTRE A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL 

DE ENSINO SUPERIOR - FIMES E MANOEL 

FRANSCISO OLIVEIRA, NA FORMA ABAIXO: 

 

 

Por este Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 

06/12/2019, a FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 

FIMES, fundação pública municipal criada pela Lei nº 278/85, com sede na Rua 22, s/nº, 

Setor Aeroporto, Mineiros - Goiás, inscrita sob o CNPJ nº 01.465.988/0001-27, mantenedora 

do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES, doravante denominada 

CONTRATANTE, , neste ato representada por seu Diretor Secretário, bem como Vice-

Reitor do Centro Universitário, o professor FABRÍCIO EUMAR DE SOUSA, brasileiro, 

casado, residente e domiciliado nesta cidade de Mineiros, portador do CPF nº 418.417.511-20 

e RG nº 2652817SSP-GO, legitimada para o cargo pelo Decreto nº 252, de 01 de fevereiro de 

2021, e de outro lado a empresa MANOEL FRANCISCO OLIVEIRA- ME, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.243.317/0001-75, com sede na Quarta 

Avenida, n° 86, Qd. 49, Lt.22, Centro, Mineiros-GO, CEP 75.830-000, neste ato representada 

por Manoel Francisco Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o N°: 592.734.701-06, 

portador do RG N°: 3769264, residente e domiciliado na Rua Adelaide Cândida Rodrigues, 

Qd. 18, Lt. 03, Jardim das Perobeiras, Mineiros-GO, CEP: 75.830-000, como 

CONTRATADO, têm entre si, justo e avençado, o seguinte: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato nº 051/2019, 

oriundo do Pregão Presencial nº 024/2019, que tem por objeto a Locação de máquinas 

multifuncionais para impressão preto/branco e colorida, com fornecimento de suprimentos e 
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assistência técnica, exceto papel, nas máquinas de propriedade da Fundação e Exploração de 

serviço de fotocópias nas dependências desta Instituição para atendimento a toda comunidade 

acadêmica do Centro Universitário de Mineiros.   

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

 

Por este Termo Aditivo, em conformidade com o contido no item ‘3.1’, da Cláusula 

Terceira do contrato de prestação de serviços ora aditivado, nos termos do artigo 57, inciso II 

da Lei nº 8.666/1993, resolvem prorrogar por mais 12 (doze) meses o objeto contratual, 

considerando o caráter contínuo dos serviços contratados.  

A referida prorrogação inicia-se em 06 de dezembro de 2021 e final em 05 de 

dezembro de 2022. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA  

 Conforme Cláusula QUINTA - item 5.4 do Contrato n. 051/2019, é previsto o reajuste 

pelo índice do IGPM/FGV após o período de 12 meses da assinatura do contrato, mediante 

provocação de uma das partes. 

 Todavia, considerando que este índice sofreu um acréscimo considerável chegando 

atualmente ao percentual de 17,88%, o que causaria prejuízo para Administração Pública. 

Sendo assim, sugere-se a renovação pelo Índice IPCA IBGE. 

 Sendo assim, a nova cláusula 5.4 passa a ter a seguinte redação: 

“4.4 As partes contratantes mutuamente convencionam que o reajuste 

será feito pelo índice do IPCA – IBGE (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo) ou outro índice mais vantajoso para à 

administração pública, definido a critério desta, após o período de 12 

meses da assinatura do contrato, mediante provocação de uma das 

partes.” 
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CLÁUSULA QUARTA -  DO REAJUSTE DE VALORES 

 

O valor foi do contrato foi atualizado pelo índice IPCA IBGE, pelo valor percentual 

correspondente a 9,696370% corrigido na data final de outubro de 2021 (valor este 

disponibilizado pela Calculadora do BACEN, somente para os dois meses anteriores a data 

da consulta).  

O valor para este Termo Aditivo é calculado conforme a seguinte tabela: 

 

SALDO ATUAL  QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL 

Cópias coloridas 9.163 R$0,88 R$8.063,44 

Cópias preto e branco 891.006 R$0,08 R$71.280,48 

Saldo Atual do Contrato R$79.343,92 

 

 

De acordo com a tabela acima, o valor global deste termo aditivo para o período de 12 

(doze) meses é de R$79.343,92 (setenta e nove mil e trezentos e quarenta e três reais e 

noventa e dois centavos). 

 

 

CLÁSULA QUINTA– DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 Considerando que a LOA - Lei Orçamentária Anual do ano de 2022 ainda está 

pendente de votação e aprovação pela Câmara Municipal do Município de Mineiros-GO, fica 

impossibilitada a reserva de saldo para os meses do próximo exercício financeiro.  

Em se tratando o objeto deste aditivo de serviços contínuos e que a não renovação do 

mesmo pode causar sérios prejuízos à Administração, foi emitida certidão orçamentária para 

pagamento referente à prestação de serviços no mês de dezembro de 2021. 
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 Para o ano de 2022, os efeitos e pagamentos mensais acordados neste instrumento 

ficarão condicionados à emissão da certidão orçamentária pelo Contador da instituição assim 

que a LOA - 2022 for aprovada.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA– DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Ficam mantidas todas as demais cláusulas previstas no contrato nº 051/2019. 

 

E por estarem assim acordes, as partes assinam este termo aditivo, que passará a fazer 

parte integrante do contrato, para todos os efeitos de direito, na presença de duas testemunhas. 

 

 

 

 

Mineiros/GO, 03 de dezembro de 2021. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 

Contratante 

 

 

 

____________________________________________________ 

MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME 

Contratado 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª_________________________________________________ 

CPF: 

 

2ª _________________________________________________ 

CPF:  


