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TERMO ADITIVO Nº 085/2016 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 081/2015, Tomada 

de Preço nº. 020/2013, Processo Administrativo nº. 

239/2013, cujo objeto é a prestação de serviço de obra de 

reforma e readaptação do Centro Cultural Professora 

Fernandina Tavares Paes, conforme convênio nº 

781406/2012, firmado entre o Município de Guaranésia e o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN. 

 

  O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito do 

Município, João Carlos Minchillo, gestão administrativa 2013/2016, através do 

Departamento Municipal de Cultura, neste ato representado por seu diretor Sr. Sergio 

Donizetti Claudio, Departamento Municipal de Obras e Urbanismo, neste ato 

representado por seu engenheiro civil Álvaro Freitas Silva, doravante denominado 

Contratante e do outro lado a empresa CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI EPP, 

neste ato representado pelo Senhor Marcos Tadeu Rodrigues, 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 2ª 

e 11ª do contrato epigrafado e em consonância com o artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula 2ª. Da Alteração:  

2.1. O contrato original sofrerá um acréscimo de 19,6811%, ou seja, de R$ 89.823,72 

(oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos), perfazendo o 

total de R$ 546.218,78 (quinhentos e quarenta e seis mil duzentos e dezoito reais e setenta e 

oito centavos). 

         2.2. A alteração se faz necessária em virtude da adequação no projeto inicial, 

conforme segue planilha apensa a este instrumento. 



 

 

Prefeitura Municipal de Guaranésia 
MINAS GERAIS 

 

2 
 

Cláusula 3ª. Da Prorrogação: 

 3.1. Fica prorrogado o prazo de execução e vigência do contrato por 90 (noventa) 

dias, findando em 30 de setembro de 2016.   

 3.2. A prorrogação se faz necessária em virtude de algumas alterações no projeto 

final. 

Cláusula 4ª. Da Dotação Orçamentária. 

 Construção, ampliação e ou Reforma Centro Cultural – Obras e Instalações de 

Domínio Patrimonial - 02.80.01.13.392.0471.1.034 / 4.4.90.51.02 - 322 

 

Cláusula 5ª. Disposições Gerais: 

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

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 

quatro vias do mesmo teor. 

Guaranésia, 30 de junho de 2016 

 

 
 

João Carlos Minchillo 
Prefeito do Município 

 
 
 

Sérgio Donizetti Cláudio 
Diretor do Departamento Municipal de Cultura 

 
 
 

Álvaro Freitas Silva 

Departamento Municipal de Obras e Urbanismo 

 
 
 

Marcos Tadeu Rodrigues 

Construtora Monte Belo Eireli EPP 


