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TERMO ADITIVO Nº. 076/2016 

 

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2015, Pregão Presencial 

nº 011/2015, Processo Administrativo nº 012/2015, que tem como 

objeto a prestação de serviço de seguro de 36 (trinta e seis) 

veículos da frota municipal. 

 

    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 e o Departamento Municipal de Saúde, neste ato representado por 

sua gestora a Senhora Carmem Elena da Silva, doravante denominado Contratante e de 

outro lado a empresa Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, inscrita no CNPJ nº 

08.816.067/0001-00, neste ato representando pelo Sr. Ângelo Augusto de Almeida, 

doravante denominado Contratado todos devidamente qualificados no contrato em 

epígrafe, celebram o presente termo aditivo, nas seguintes condições: 

Cláusula 1ª. Fundamento Legal: 

1.1. A Celebração deste termo aditivo dá-se em conformidade com a cláusula 7ª 

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

Cláusula 2ª. Valor: 

 2.1. O contrato sofrerá uma supressão de 3,3318%, ou seja, de R$ 699,68 

(seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), perfazendo o total de R$ 

23.095,99 (vinte e três mil noventa e cinco reais e noventa e nove centavos). 

 2.2. A supressão se faz necessária devido à exclusão de um veiculo VW Kombi 

1.4 STD Total Flex, na cor branca, placas HLF 3692, ano 2010/2011. 

2.3. O contrato sofrerá um acréscimo de 4,9340%, ou seja, de R$ 1.036,16 (um 

mil cento e trinta e seis reais e dezesseis centavos), perfazendo o total de R$ 24.132,15 

(vinte e quatro mil cento e trinta e dois reais e quinze centavos). 

2.4. O aditamento se faz necessário tendo em vista a aquisição de dois veículos 

automotores sendo: 01 (um) Pálio Fire, na cor branca, placa PXI 8422, ano 2015/2016 e 

01 (um) Fiat Ducato, na cor branca, placa HMG 4576, ano 2005/2005. 
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2.5. A frota municipal passará a contar com 40 (quarenta) veículos segurados pelo 

presente contrato. 

Cláusula 3ª. Dotação Orçamentária: 

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

dotação orçamentária: – Manutenção Atividade Adm. Mun. Saúde – Seguros em Geral – 

02.90.01.10.122.0052.2.070 / 3.3.90.39.53 – 370. 

  

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 três vias do 

mesmo teor e para os mesmos efeitos legais. 

. 

 

Guaranésia, 02 de junho de 2016 

 

 

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

Carmem Elena da Silva 

Departamento Municipal de Saúde 

 

 

 

 Angelo Augusto de Almeida 

Itaú Seguros de Auto e Residência S/A 


