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TERMO ADITIVO Nº. 073/2015 

 

Quarto 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, o Departamento Municipal de Cultura e Turismo, neste ato representado 

por Alberto Cláudio Emiliano e o Departamento Municipal de Obras e Urbanismo, 

neste ato representado pela arquiteta Patrícia Araújo Rossi, doravante denominado 

Contratante e de outro lado a empresa Construtora Apus Ltda-ME, inscrita no CNPJ 

sob nº 26.165.696/0001-08, neste ato 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 14ª 

do contrato original e consonância com alínea d do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula 2ª. Do Equilíbrio Econômico-Financeiro: 

2.1. Fica reajustado o valor remanescente do contrato original em 6,98%, ou seja, 

em R$14.647,03 (catorze mil seiscentos e quarenta e sete reais e três centavos), de 

acordo com o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, totalizando o valor de R$ 

224.489,90 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa 

centavos). 

2.2. O reajuste se dá em virtude do contrato ter sido firmado há mais de doze 

meses e também em decorrência da elevação dos custos, tanto de mão-de-obra quanto 

de materiais para construção. 

Cláusula 3ª. Da Dotação Orçamentária: 

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

dotação orçamentária: 

 Construção, Ampliação e ou Reforma Centro Cultural – Obras e Instalações de 

Domínio Patrimonial – 0280011339204711034 / 44905102-344. 
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Cláusula 4ª. Disposições Gerais: 

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

celebrado entre as partes. 

4.2. A vigência deste termo aditivo inicia-se a partir de sua publicação. 

4.3. 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 5. Publicidade: 

5.1. O presente aditamento será publicado conforme art. 95, última parte, da Lei 

Orgânica Municipal, bem como, seu extrato resumido no Diário Oficial da União e 

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, 20 de maio de 2015 

  

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

Alberto Cláudio Emiliano 

Departamento Municipal de Cultura e Turismo 

 

 

Patrícia Araújo Rossi 

Departamento Municipal de Obras e Urbanismo 

 

 

Maurício Alexandre Gontijo 

Construtora Apus Ltda-ME 

Contratada 

 

 

 


