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TERMO ADITIVO Nº. 052/2016 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2016, Dispensa 

004/2016, Processo Administrativo nº 020/2016, que tem como 

objeto prestação de serviço de brigadista e socorrista por 

empresa especializada, credenciada junto ao CBEMG, para o 

Carnaval 2016. 

 

  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 Cultura e Turismo, doravante denominado Contratante e 

Tuany Lourdes Pereira Santos-10407067620, inscrita no CNPJ nº 21.449.767/0001-72, 

neste ato representado por sua proprietária Srª. Tuany Lourdes Pereira Santos, portadora do 

CPF nº. 104.070.676-20, doravante denominada Contratada, 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 8ª do 

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

Cláusula 2ª. Da Alteração: 

2.1. Fica alterado o plano de trabalho devido ao acréscimo de 45 horas de 06 (seis) 

brigadistas nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2016, que executaram cada 2,5 horas a mais 

por dia, sendo o valor da hora de R$ 25,45 (vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos). 

2.2. O acréscimo do serviço deu-se por exigência do CBEMG, quanto a permanência 

da brigada desde a abertura do evento. 

Cláusula 3ª. Valor: 

3.1. O valor deste aditivo é de R$ 1.145,25 (um mil cento e quarenta e cinco reais e 

vinte e cinco centavos), ou seja, de 16,3607% sobre o valor do serviço, impactando o contrato 

apenas durante o referido período. 

Cláusula 4ª. Dotação Orçamentária: 

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

orçamentária: Manutenção Atividades Festas Tradicionais – Outros Serviços de Terceiros PJ 

02.80.01.13.392.0471.2.065 / 33.90.39.99–346. 
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Cláusula 5ª. Disposições Gerais: 

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

celebrado entre as partes. 

5.2. A vigência deste termo aditivo tem efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2016. 

Cláusula 6ª. Publicidade: 

6.1. 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, 10 de fevereiro de 2016 

 

 

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

Tuany Lourdes Pereira Santos 

Tuany Lourdes Pereira Santos-10407067620 

Contratada 

 

 


