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TERMO ADITIVO Nº 074/2016 

 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2016, Concorrência nº 

001/2015, Processo Administrativo nº 195/2015, que tem como 

objeto a prestação de serviço para obra de construção do prédio da 

creche do Programa Federal Proinfância, através do termo de 

compromisso PAC 6108/2013, firmado entre o Município de 

Guaranésia e o FNDE. 

    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 

Departamento Municipal de Educação, neste ato representado por sua diretora 

Senhora Maria Helena Pereira Dias, e o Departamento Municipal de Obras e 

Urbanismo, representado pelo engenheiro civil Márcio Oliva Ferreira, doravante 

denominado Contratante e a empresa Andréa Pereira da Silva Eireli-EPP, neste ato 

representado pela Senhora Andréa Pereira da Silva, 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 13ª 

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 um acréscimo de 3,9373%, ou seja, de R$ 

62.635,71 (sessenta e dois mil,  seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e um 

centavos), perfazendo o total de R$ 1.653.463,04 (um milhão seiscentos e cinquenta e 

três mil quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos). 

 2.2. A alteração se faz necessária devido às justificativas técnica e financeira 

relacionadas abaixo: 

 O projeto fornecido pelo FNDE apresenta apenas a planta de cargas e 

uma estimativa dos diâmetros e profundidades das estacas que devem ser 

confirmadas ou não por relatório de sondagem; 



 

 

 

Prefeitura Municipal de Guaranésia 
MINAS GERAIS 

2 
 

 A quantidade de serviços em planilha considerava estacas de diâmetro de 

20 cm, sendo que no projeto estimativo inicial possuía diâmetros de 40 cm; 

 Na planilha do FNDE não considerava a mobilização de equipamento de 

sondagem, usual para este serviço, portanto, tal mobilização se fez 

necessária; 

 Ao realizar os cálculos das fundações, considerando as sondagens 

realizadas, houve a necessidade de substituição dos diâmetros de 20 cm 

para 25 cm e o aumento da profundidade das estacas, estimada 

inicialmente em 3,50 m, para de 7,00 m a 9,00 m; 

 Na planilha do FNDE, as estacas estavam consideradas sem armação, 

sendo preciso à inclusão das mesmas após o cálculo das estacas. 

Cláusula 2ª. Da Dotação Orçamentária. 

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

dotação orçamentária: Construção e Equipar Unidade Educação Infantil – Proinfância – 

Obras e Instalações de Domínio Patrimonial - 02.60.01.12.365.0401.1.083/4.4.90.51.02-

280. 

 

Cláusula 3ª. Disposições Gerais: 

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

 

Cláusula 4ª. Publicidade: 

4.1. 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, 12 de maio de 2016. 

 

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito Municipal 

Contratante 
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Maria Helena Pereira Dias 

Diretora Municipal de Educação 

Contratante 

 

 

 

Márcio Oliva Ferreira 

Engenheiro Civil - CREA nº. 5061743099 

Oficial de Aprovação e Fiscalização 

Departamento Municipal de Obras e Urbanismo 

 

 

 

Andréa Pereira da Silva 

Andréa Pereira da Silva Eireli-EPP 

Contratado 
 


