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TERMO ADITIVO Nº 078/2016 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2016, Tomada de Preço 

nº 010/2015, Processo Administrativo nº 199/2015, que tem como 

objeto a prestação de serviço de obra de reforma do prédio do PSF 

do Distrito de Santa Cruz da Prata. 

    O Município de Guaranésia, Estado de Minas Gerais, ente de 

direito público, inscrito no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, neste ato representado pelo 

Senhor Prefeito, João Carlos Minchillo, Gestão Administrativa 2013/2016 e o Fundo 

Municipal de Saúde, neste ato representado por sua gestora Senhora Carmem Elena da 

Silva, e o Departamento Municipal de Obras e Urbanismo, representado pelo 

engenheiro civil Álvaro Freitas Silva, CREA 33.103/D, doravante denominado 

Contratante e a empresa Construtora HGB Ltda-ME, neste ato representado pelo 

Senhor Guilherme Henrique Bueno, doravante denominado Contratado, 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 os artigos 65 da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula 2ª. Da Alteração:  

 2.1. O contrato original sofrerá uma supressão de 0,7299%, ou seja, de R$ 

1.686,87 (um mil seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), perfazendo 

o total de R$ 229.393,72 (duzentos e vinte e nove mil trezentos e noventa e três reais e 

setenta e dois centavos), valor esse suprimido do “Recurso Próprio”. 

 2.2. A supressão se faz necessária devido à eliminação de 09 (nove) portas de 

madeira de 0,80m x 2,10m com os seus componentes, constantes na planilha original. As 

mesmas serão substituídas conforme planilha orçamentária de supressão. 

 2.3. O contrato original sofrerá um acréscimo de 45,6944%, ou seja, de R$ 

105.590,88 (cento e cinco mil quinhentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), 

totalizando R$ 334.984,60 (trezentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta centavos).  

 2.3.1 Do valor acrescido, R$ 23.120,37 (vinte e três mil cento e vinte reais e trinta 
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e sete centavos) serão com recursos do PMAQ e R$ 82.470,51 (oitenta e dois mil 

quatrocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos) com recursos próprios. 

 2.4. . O aditamento se faz necessário tendo em vista a adequação e acréscimos à 

planilha original, conforme planilha orçamentaria de aditamento. 

 
Cláusula 3ª. Da Dotação Orçamentária: 

383 – Construção/Ampliação/Reforma Prédios Atenção Básica 
– Obras e Instalações de Domínio Patrimonial  

02.90.02.10.301.0203.1.095/4.4.90.51.02 

553 – Construção/Ampliação/Reforma Prédios Atenção Básica 
– Obras e Instalações de Domínio Patrimonial  

02.90.02.10.301.0203.1.095/4.4.90.51.02 

 

Cláusula 4ª. Disposições Gerais: 

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

 

Cláusula 5ª. Publicidade: 

5.1. O extrato resumido do presente aditamento será publicado na imprensa 

oficial, como condição de eficácia, conforme § único, art. 61, da lei 8666/93. 

  Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 

quatro vias do mesmo teor e para os mesmos efeitos legais. 

Guaranésia, 07 de junho de 2016. 

 

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito Municipal 

 

 

Carmem Elena da Silva 

Gestora Do Fundo Municipal de Saúde 

 

 

Álvaro Freitas Silva 

Engenheiro Civil - CREA nº. 33.103/D 

Departamento Municipal de Obras e Urbanismo 

 

 

Guilherme Henrique Bueno 

Construtora HGB Ltda-ME 


