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TERMO ADITIVO Nº 087/2016 
 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 079/2015, Tomada 

de Preço nº. 008/2015, Processo Administrativo nº. 

139/2015, cujo objeto é a prestação de serviço, por 

empresa especializada, de execução do projeto de 

instalações elétricas do Centro Cultural Professora 

Fernandina Tavares Paes. 

 

  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, doravante denominado Contratante e do outro lado a empresa LUZ 

FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME, neste ato representado pelo Senhor 

João Murilo de Siqueira Cardoso, 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 

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 sofrerá uma supressão de 30,3662%, ou seja, de R$ 

79.220,79 (setenta e nove mil duzentos e vinte reais e setenta e nove centavos), 

perfazendo o valor  de R$181.663,20 (cento e oitenta e um mil seiscentos e sessenta e 

três reais e vinte centavos).  

  2.2. O contrato sofrerá um acréscimo de 42,8847%, ou seja, R$ 

111.879,51 (cento e onze mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um 

centavos), totalizando o valor de R$ 293.542,71 (duzentos e noventa e três mil, 

quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos). 

                         2.3. Este aditamento se faz necessário devido a alterações no plano de 

trabalho. 
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Cláusula 3ª. Da Dotação Orçamentária: 

340 – Manut. Ativ. Patrimonial Cultural – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica 

02.80.01.13.392.0471.2.063/3.3.90.39.99 

342 – Manut. Ativ. Patrimonial Cultural – Obras e Instalações de 

Domínio Patrimonial 

02.80.01.13.392.0471.2.063/4.4.90.51.02 

 

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, 12 de julho de 2016 

 

 

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito do Município 

 

 

 

Sérgio Donizetti Cláudio 

Diretor do Departamento Municipal de Cultura 

 

 

 

João Murilo de Siqueira Cardoso 

Luz Forte Iluminação e Serviços Eireli-ME  

 

 

 

 

 


