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TERMO ADITIVO Nº 045/2014 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2014, Processo Administrativo 

nº 218/2013, Tomada de Preço nº. 021/2013, que tem como objeto a 

prestação de serviço de obra de construção da capela do velório do Distrito 

de Santa Cruz da Prata, ampliação de meta física conforme Sexto Termo 

Aditivo ao convênio nº 163/2010, firmado entre o Município de Guaranésia 

e a Secretaria de Estado de Governo, através da Subsecretaria de 

Assuntos Municipais. 

 

   O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, ente de direito público, inscrito no CNPJ 

nº. 17.900.473/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, João Carlos 

Minchillo, doravante denominado Contratante e de outro lado, a empresa Mopuã 

Projetos e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 19.055.326/0001-44, 

representada pelo Sr. Luiz Paulo Prósperi Desenzi, 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 8ª 

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 

quinta do contrato original, ou seja, R$7.643,64 (sete mil, seiscentos e quarenta e três 

reais e sessenta e quatro centavos). 

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: 

 Construção / ampliação / reforma de prédios públicos / obras e instalações  

0240.0104.122.0052.1084. 44 90 51 00 - 100. 

Cláusula 4ª. Disposições Gerais: 

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

celebrado entre as partes. 

Cláusula 5ª. Da Publicidade: 
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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. 

   Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três 

vias do mesmo teor e para os mesmos efeitos legais. 

 

 

Guaranésia, 12 de março de 2014 

 

 

 

 

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

Luiz Paulo Prósperi Desenzi 

Mopuã Projetos e Construções Ltda 

Contratada 

 

                                                                                                                                   

                                                              

 


