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Termo de Aditamento nº 01 à  

Ata de Registro de Preços  nº 17/2015 

 
 
Processo Administrativo nº 2014-0.267.916-1 

Pregão Eletrônico nº 47/SFMSP/2015 

Detentora: GODOY SANTOS INSDUSTRIA LTDA  

Objeto: Fornecimento de urnas funerárias – Lotes 06  e 16 

 

Assunto: Alteração do item 6.2 da Clausula Sexta 

 
 
 
 
Pelo presente Termo, de um lado o SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICIPIO DE 

SÃO PAULO, entidade autárquica municipal, CNPJ nº 47.261.292/0001-80, com 

sede nesta Capital na Rua da Consolação, nº 247 – 5º e 6º andares, neste 

instrumento representado pela sua Superintendente, Sra. LUCIA SALLES 

FRANÇA PINTO, doravante designada simplesmente SERVIÇO FUNERÁRIO, e de 

outro a empresa GODOY SANTOS INSDUSTRIA LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob n. 

47.572.847.0001-04, com sede na Avenida Luiz Faulin Filho  nº 1.129,  Setor 

Industrial, Dois Córregos/SP, CEP: 17.300-000, telefone: (14) 3652-9999,  (11) 

2440-8004, vencedora do Pregão Eletrônico 47/SFMSP/2015, neste ato 

representada pelo MARCO WANDERLEY VIOLA,    RG n.º 16.181.319-7 SSP/SP, 

inscrito no CPF n.º 067.109.278-22, doravante denominada simplesmente 

DETENTORA, nos termos do r. despacho da  Sra. Superintendente, exarado às            

fls. 1147  do processo administrativo nº 2014-0.267.916-1 publicado no D.O.C. de 

23/02/2016, resolvem aditar o ajuste firmado entre as partes, de acordo com as 

seguintes cláusulas e condições:  
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o item 6.2 da Clausula Sexta da Ata de Registro de Preços                         

nº 15/2015, que passa a constar conforme segue:  

 

6.2 Os preços registrados poderão ser reajustados após 1(um) ano de sua vigência, 

contados da data limite para apresentação das propostas, mediante a utilização do 

índice IPC-FIPE divulgado pela PMSP, através de Portaria da Secretaria Municipal 

de Finanças e Desenvolvimento Econômico. 

 6.2.1 Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1(um) ano. 

 6.2.2 As condições de reajustamento ora pactuadas poderão ser alteradas em 

face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie.  

6.3 A qualquer tempo, cada um dos preços registrados poderá ser revisto  em 

decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao 

SFMSP convocar os fornecedores registrados para estabelecer o novo valor. 

 6.3.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade. 

 6.3.2 Será assegurada aos Detentores que porventura seja reclassificados em 

decorrência da revisão dos preços a possibilidade de preservar sua classificação 

original, mediante a apresentação de oferta que iguale o preço oferecido pelo 

Detentor que passaria a ocupá-la. 

6.4 As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo 

com a legislação vigente e exigirão detida analise econômica para  avaliação de 

eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

6.5 Para todos os efeitos de revisão,  deverá ser observado o que dispõe o Decreto 

nº 49.286/08. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Ficam ratificadas, em  todos os seus termos, as demais cláusulas e condições da 

Ata de Registro de Preços,  que não conflitem com o presente. 
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E, por estarem justas e acertadas, as partes apõem suas assinaturas no presente 

instrumento, lavrado e extraído em 03 (três) vias de igual teor e único efeito.   

 
                                                                         
                                    São Paulo, 18 de março de 2016. 
 
 
 
 
 

LUCIA SALLES FRANÇA PINTO 
SUPERINTENDENTE 

 
 
 
 
 

MARCO WANDERLEY VIOLA  
DETENTORA 

 


