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TERMO ADITIVO Nº. 065/2014 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2014, Tomada de 

Preços nº 020/2013, Processo Administrativo nº 239/2013, 

que tem como objeto a prestação de serviço de obra de 

reforma e readaptação do Centro Cultural Professora 

Fernandina Tavares Paes, conforme convênio nº 

781406/2012, firmado entre o Município de Guaranésia e o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN.  

 

   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 

Construtora Apus Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob nº 26.165.696/0001-08, representada 

pelo Sr. Maurício Alexandre Gontijo, 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 15ª 

do contrato original e consonância com o art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

Cláusula 2ª. Prorrogação: 

2.1. Fica prorrogado o prazo do contrato original por 05 (cinco) meses, com efeitos 

a partir de 1º de julho de 2014 e findando em 30 de novembro de 2014. 

 2.2. Fica ressalvado o direito do Contratante, unilateralmente, rescindir o Contrato 

pelo não cumprimento de qualquer de suas condições e obrigações, bem como os 

motivos previstos na cláusula décima do contrato original. 

 

Cláusula 3ª. Valor:  

3.1. O valor do contrato original segue inalterado, ou seja, R$254.536,61 

(duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e um 

centavos). 

 

Cláusula 4ª. Disposições Gerais: 

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

celebrado entre as partes. 

 

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

mesmo teor e para os mesmos efeitos legais. 

 

 

Guaranésia, 18 de junho de 2014 
 
 
 

João Carlos Minchillo 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 

Maurício Alexandre Gontijo 
Construtora Apus Ltda-ME 

Contratada 
 
 
 


