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TERMO ADITIVO Nº. 086/2015 

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2014, Tomada de 

Preços nº 015/2014, Processo Administrativo nº 165/2014, que 

tem como objeto a prestação de serviço de obra de reforma da 

Escola Municipal Dom Inácio João Dal Monte. 

  O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de direito público, 

inscrito no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui Barbosa, 40, Centro, 

Guaranésia/MG, CEP 37810-000, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, João Carlos 

Minchillo, o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato representado por sua 

diretora Senhora Maria Helena Pereira Dias, o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 

URBANISMO, representado pelo Engenheiro Álvaro Freitas Silva, portador do CREA 

33.103/D, e, do outro lado, a empresa MOPUÃ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, 

representada pelo Senhor Luiz Paulo Prósperi Desenzi, 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 11ª do 

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

 

Cláusula 2ª. Das Alterações: 

2.1. As planilhas passam a vigorar com a disposição das novas planilhas anexas. 

2.2. O contrato original sofrerá uma supressão de 1,2134%, ou seja, de R$ 3.255,00 

(três mil duzentos e cinquenta e cinco reais), perfazendo o total de R$ 264.987,18. 

2.2.1 A supressão se faz necessária pelos seguintes motivos: 

a) remoção das portas de acesso aos sanitários masculinos e femininos aos fundos. 

b) O marco das portas não serão trocados, pois a substituição dos mesmos causariam 

diversos serviços de remoção dos antigos e danificariam o reboco e a pintura dos locais. 

c) Não haverá troca do bojo em aço inox, já que não haverá troca da bancada 

existente. 

  2.3. O contrato original sofrerá um acréscimo de 1,2476%, ou seja, de R$ 3.346,62 

(três mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), perfazendo o valor 

total de R$ 268.333,80 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e trinta e três reais e oitenta 

centavos). 

            2.3.1 O acréscimo se faz necessário devido: 
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            a) Demolição de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento. 

            b) Contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta E= 3cm, para 

regularização para o assentamento do piso nos sanitários. 

Cláusula 3ª Das Disposições Gerais: 

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

celebrado entre as partes. 

Cláusula 4ª. Da Publicidade: 

4.1. 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, 31 de julho de 2015 

 

 

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

Maria Helena Pereira Dias 

Departamento Municipal de Educação 

 

 

 

Patrícia Araújo Rossi 

Departamento Municipal de Obras e Urbanismo 

 

 

 

Luiz Paulo Prósperi Desenzi 

Mopuã Projetos e Construções Ltda 

  Contratado   


