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TERMO ADITIVO Nº. 088/2015 

 

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2014, Tomada de Preços nº 

008/2014, Processo Administrativo nº 077/2014, que tem como objeto a 

prestação de serviço de implantação de reforma e readequação do Centro 

Cultural Professora Fernandina Tavares Paes, conforme contrato no 

BDMG/BF nº 140.113, firmado entre o Banco de Desenvolvimento de 

Minas Gerais, Fundo Estadual de Cultura – 0471/01/2008. 

 

   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, Gestão Administrativa 2013/2016, brasileiro, casado, empresário, 

residente e domiciliado na Rua Júlio Tavares, nº. 1.131, nesta cidade, portador do 

CPF/MF n° 012.582.906-00, o Departamento Municipal de Obras e Urbanismo, neste 

ato representado pela arquiteta Patrícia Araújo Rossi, portadora do CAU/BR nº. A 43.058-

7, doravante denominado Contratante e de outro lado a empresa J F Pereira 

Construtora Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob nº 17.784.826/0001-91, representada pelo 

Sr. Francisco Donizete Pereira, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF n° 

144.020.478-03, 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 11 

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

Cláusula 2ª. Da Alteração: 

 2.1. O contrato original sofrerá uma supressão de 7.5324%, ou seja, R$ 6.430,50 

(seis mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos), perfazendo o total de R$ 

78.940,50 (setenta e oito mil novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos). 

 2.2. A supressão se faz necessária conforme justificativas abaixo: 

 a) Com a retirada do telhado em um período de tempo instável os pisos de tacos 

de madeira sofreram danos irreversíveis, forçando-se assim a retirada destes e a 

consequente supressão do serviço de raspagem e limpeza dos mesmos. 
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 b) Com o avanço do palco, o item 1.2.8 - Reforma e recolocação de portas 

madeira almofadada 2,20 x 2,20 - em número de quatro, duas delas foram retiradas, pois 

se tornaram desnecessárias. 

 2.3. O valor do serviço sofrerá um acréscimo de 19,5968%, ou seja, de R$ 

16.729,96 (dezesseis mil setecentos e vinte nove reais e noventa e seis centavos), 

perfazendo o valor total de R$ 95.670,46 (noventa e cinco mil seiscentos e setenta reais 

e quarenta e seis centavos). 

 2.4. O acréscimo se faz necessário devido: 

 a) Definido em obra que os pisos sofreram danos irreversíveis pó terem sido 

expostos pela falta de cobertura houve a necessidade de removê-los e 

sequencialmente, executar uma camada regularizadora de concreto para o 

recebimento do carpete previsto em planilha; 

       b) Colocação de 4,50 m2 de portas confeccionadas em alumínio para os 

sanitários, item este não previsto na planilha original; 

        c) Aplicação de cupinicida incolor no madeiramento da cobertura com o fim único 

de preservá-lo por tempo indeterminado das ações de pragas daninhas incidentes nas 

madeiras; 

        d) Recuperação de madeiras danificadas no engradamento de cobertura com 

reposição de madeiras novas em parte da cobertura que sofreram ação do tempo e 

consequentemente perderam suas características mecânicas para recebimento de 

esforços advindos da estrutura compreendendo os itens 1.8.14 e 1.8.15 da planilha de 

aditivo;  

          e) Fornecimento de 5 válvulas de descargas 1 ½” com registro, pois não foram 

contempladas na planilha original e as existentes não ofereciam condição de reparos 

por se tratar de material obsoleto e sem exemplares de reposição no mercado; 

          f) Reposição de uma janela basculante na ‘sala de café’ por esta estar totalmente 

oxidada; 

          g) Recolocação de vidros lisos que se quebraram localizados em janelas e portas 

que se quebraram ao longo do tempo de uso do prédio; 

          h) Execução de painel divisório em alvenaria com o devido acabamento em 

cerâmica para o fim que se destina que é a separando a área de preparação de 

alimentos da área de atendimento ao público e uma área na parede acima da pia a ser 

colocada. 
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Cláusula 3ª. Dotação Orçamentária: 

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

dotação: Construção, ampliação e ou Reforma Centro Cultural – Obras e Instalações de 

Domínio Patrimonial - 02.80.01.13.392.0471.1034 / 4.4.90.51.02 - 343. 

 

Cláusula 4ª. Das 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. 

Cláusula 5ª. Da 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. 

 

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

mesmo teor e para os mesmos efeitos legais. 

 

Guaranésia, 11 de agosto de 2015 

 

 

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

Patrícia Araújo Rossi 

Departamento Municipal de Obras e Urbanismo 

 

 

 

Francisco Donizete Pereira  

J F Pereira Construtora Ltda EPP 

  Contratado                                  

 


