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TERMO ADITIVO Nº 059/2016 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2016, Processo 

Administrativo nº 179/2015, Pregão Presencial nº. 090/2015, que 

tem como objeto a aquisição e instalação de plataformas verticais 

para pessoas com necessidades especiais, para o Centro Cultural 

Professora Fernandina Tavares Paes. 

  

    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 através do Departamento de Cultura e Turismo, neste ato 

representado por pelo engenheiro civil Márcio Oliva Ferreira, portadora do CREA nº. 

5061743099, doravante denominado Contratante e a empresa DWA Construções 

Eletromecânicas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.610.938/0001-05, neste ato 

representado pelo Senhor Deilson Anomal Azevedo, 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 8ª 

do contrato e em consonância o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula 2ª. Do Valor:  

2.1. O contrato sofrerá um acréscimo de 11,3989%, ou seja, de R$ 11.000,00 

(onze mil reais), perfazendo o valor total de R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos 

reais). 

2.2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) refere-se às adequações do plano de 

trabalho e o de R$ 1.000,00 (um mil reais) refere-se à visita técnica 

 

Cláusula 3ª. Das Adequações: 

 3.1. As botoeiras das plataformas serão eletrônicas e automatizadas, não sendo, 

portanto, por pressão, isto é, o usuário não deverá permanecer acionando o botão para 

que a plataforma se desloque. 

 3.2. As portas dos pavimentos passarão a ser de aço carbono, pintadas na cor 
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branca. 

 3.3. As portas da cabine do cyber café serão de correr, em aço inox escovado, 

com sistema automatizado de abril e fechar, interligados no sistema geral de 

movimentação da plataforma. 

 3.4. O fechamento da cabine do palco será por sistema de cancela. 

 

Cláusula 4ª. Dotação Orçamentária: 

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

dotação orçamentária:  

338 – Manut. Ativ. Patrimônio Cultural – Material 

de Consumo 

02.80.01.13.392.0471.2.063 / 

33.90.30.99 

339 – Manut. Ativ. Patrimônio Cultural – Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Física 

02.80.01.13.392.0471.2.063 / 

33.90.36.99 

340 – Manut. Ativ. Patrimônio Cultural – Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

02.80.01.13.392.0471.2.063 / 

33.90.39.99 

343 – Manut. Ativ. Patrimônio Cultural – Outros 

Materiais Permanentes 

02.80.01.13.392.0471.2.063 / 

44.90.52.99 

 

Cláusula 5ª.  Disposições Gerais: 

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

5.2. A vigência deste termo aditivo dá-se a partir de sua publicação. 

Cláusula 6ª. Publicidade: 

6.1. 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 três 

vias do mesmo teor e para os mesmos efeitos legais. 

 

Guaranésia, 10 de março de 2016 
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João Carlos Minchillo 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Márcio Oliva Ferreira 

CREA nº. 5061743099 

 

 

 

Deilson Anomal Azevedo 

DWA Construções Eletromecânicas Ltda 

Contratada 

 

 

                                                                                                                                   

                                                     

 


