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TERMO ADITIVO Nº 065/2015 

 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2015, Processo 

Administrativo nº 155/2014, Pregão Presencial nº. 114/2014, 

que tem como objeto a prestação de serviços para ministrar 

oficina de artes manuais. 

   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 Assistência Social, neste ato representado por 

sua gestora, Sr.ª Regina Aparecida Marques Pereira, doravante denominado 

Contratante e de outro lado, a Sr.ª Andrea Maria Ruas de Almeida, 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 em consonância com o art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula 2ª. Da Carga Horária Semanal. 

2.1. O contrato original sofrerá um acréscimo de 25%, ou seja, de 02 (duas) 

horas/aulas por semana, perfazendo a carga total de 10 horas/aulas semanais. 

2.2. O acréscimo será na carga horária às quartas e quintas-feiras das 12h às 

13h, imprescindível para atender  o aumento da demanda e suprir as necessidades do 

Centro de Convivência do Idoso - CCI. 

Cláusula 3ª. Do Valor. 

 3.1. O valor mensal deste instrumento é de R$225,00 (duzentos e vinte e cinco 

reais), perfazendo o total R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e o valor do contrato em 

R$1.125,00 (um mil cento e vinte e cinco reais) mensais e totalizando R$11.700,00 (onze 

mil e setecentos reais). 

. Cláusula 4ª. Da Dotação Orçamentária. 

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

dotação orçamentária: Proteção Básica Especial/ Assistência Criança/ PAIF/Outros 

Serv./Pessoa Física  0293.0108.243.0122.2092.3390.3699 - 572. 
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Cláusula 5ª. Disposições Gerais. 

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

celebrado entre as partes. 

5.2. A vigência deste termo aditivo será a partir de 04 de maio de 2015. 

Cláusula 6ª. 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, 16 de abril de 2015 

 

 

 

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

Regina Aparecida Marques Pereira  

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 

 

 

 

Andrea Maria Ruas de Almeida 

Contratada 

 

                                                                                                                                   

                                                              

 


