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TERMO ADITIVO Nº. 064/2014 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2014, Tomada de 

Preços nº 002/2014, Processo Administrativo nº 018/2014, 

que tem como objeto a prestação de serviço de implantação 

de extensão de rede e instalação de transformador trifásico 

de 45 KVA e rede RDP, no Distrito Dr. Wherter Pereira Dias. 

 

   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 

Silva e Moraes Construções Elétricas Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 08.597.409/0001-

49, representada pelo Sr. Élvio Meireles da Silva Júnior, doravante denominada 

Contratada, todos devidamente qualificados no contrato em epígrafe, celebram o 

presente termo aditivo, nas seguintes condições: 

 

Cláusula 1ª. Fundamento Legal: 

1.1. A Celebração deste termo aditivo dá-se em conformidade com a Cláusula 14ª 

do contrato original e consonância com o art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

Cláusula 2ª. Valor:  

2.1. O valor do contrato original sofrerá um acréscimo de 14,3741%, ou seja, 

R$6.224,00 (seis mil, duzentos e vinte e quatro reais), perfazendo o valor total de 

R$49.524,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais). 

2.2. O aditamento deve-se ao fato de ter ocorrido falha no projeto inicial, que não 

observou a necessidade de mais um poste para possibilitar a capitação de energia 

elétrica para a empresa Ademir Pelaquim Silva – ME. Este terreno foi confundido com 

área de preservação ambiental, além do que se constatou que não havia lâmpadas e 

braços em dois postes que já existiam no Distrito Industrial Wherter Pereira Dias. 

 

Cláusula 3ª. Dotação Orçamentária: 

3.1. As despesas com execução do presente aditamento correrão à conta da 

dotação orçamentária: Manutenção Serviços Vias Urbanas – Outros Serviços Pessoa 

Jurídica: 0240.0115.452.0501.2030.33903999-121. 

 

Cláusula 4ª. Disposições Gerais: 

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

celebrado entre as partes. 

4.2. A vigência desse termo aditivo inicia-se a partir de sua assinatura. 
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Cláusula 5ª. Publicidade: 

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, 11 de junho de 2014 
 
 
 

João Carlos Minchillo 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 

Élvio Meireles da Silva Júnior 
Silva e Moraes Construções Elétricas Ltda 

Contratada 
 
 
 


