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TERMO ADITIVO Nº. 013/2015 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2014, Dispensa 

nº 033/2013, Processo Administrativo nº 235/2013, que tem 

como objeto a locação de um imóvel para a instalação da 

casa de apoio em Alfenas/MG. 

 

   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, através do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado por sua 

gestora Srª. Carmen Elena da Silva, doravante denominado Contratante e de outro lado 

Antônio Ribeiro da Silveira, inscrito no CPF sob nº. 553.522.608-44, neste ato 

representado pela Imobiliária Landre e Castro Ltda na pessoa de seu sócio-diretor, o 

Senhor Luiz de Castro Martins, portador do CPF n.° 012.009.096-15, doravante 

denominado Contratado, 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 3ª 

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

Cláusula 2ª. Do Prazo. 

 2.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) 

meses, findando em 31 de dezembro de 2015. 

 

Cláusula 3ª. Do Valor. 

 3.1. O valor do contrato sofrerá um acréscimo de 3,6749%, referente ao reajuste 

pelo índice do IGP-M, passando mensalmente para R$ 642,78 (seiscentos e quarenta e 

dois reais e setenta e oito centavos), perfazendo o total deste aditivo em R$ 7.713,36 

(sete mil setecentos e treze reais e trinta e seis centavos. 

 

Cláusula 4ª. Do Recurso Financeiro. 

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

dotação orçamentária: Assistência Médica – Locação de imóveis 

0290.0310.302.0210.2077.3390.3910-446.  
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Cláusula 5ª. Das Disposições Gerais. 

5.1. O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, desde que o Município 

disponha de imóvel próprio. 

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

celebrado entre as partes. 

5.3. A vigência deste termo aditivo inicia-se a partir de 1º de janeiro de 2015. 

 

Cláusula 6ª. Da Publicidade. 

6.1. 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, 02 de janeiro de 2015 
 
 
 
 

João Carlos Minchillo 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 

Carmen Elena da Silva 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

 
 
 

Antonio Ribeiro da Silveira 

Contratado 
 

 


