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1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

BASE LEGAL – Termo de Contrato nº 10/2019, de 23/05/2019, decorrente do processo de  
Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, inc. I, da Lei 8.666/93 e de suas posteriores 

alterações, em conformidade com os artigos 57, II e 65 da Lei 8.666/93. 
 
Termo Aditivo ao contrato administrativo para executar os serviços de criação de sala e antessala para 
a diretoria, no hall de entrada da sala de reuniões, localizada no Prédio Administrativo da Câmara 
Municipal, com fornecimento de equipamentos, mão-de-obra, materiais e serviços técnicos necessários 
à execução dos mesmos, firmado em 23 de maio de 2019 entre a Câmara Municipal de João 
Monlevade, inscrita no CNPJ 18.310.631/0001-72, isenta de inscrição estadual, com sede na Avenida 
Dona Nenela, nº 146, bairro JK, João Monlevade, CEP: nº 35.930.672, neste ato representado por seu 
Presidente, Vereador Geraldo Camilo Leles Pontes, inscrito no CPF nº 679.215.076-20, RG: M – 
4.172.177, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa CONSTRUART – SERVIÇOS DE 
ARTEFATOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - ME, situada na Rua Lúcia Ferreira Vieira, nº 201-A, Bairro 
Penha, Itabira/MG, CEP: 35.900-070, inscrita no CNPJ sob o nº 10.884.589/0001-91, neste ato 
representado pelo Sr. Anselmo José Vieira, inscrito no CPF sob o nº 628.675.046-00, doravante 
denominada CONTRATADA, ajustam e celebram o presente termo aditivo de contrato, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 
  
A necessidade de se firmar o presente instrumento está consubstanciada na alteração e 
complementação dos serviços, conforme a justificativa da Diretoria Administrativa, em anexo. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 
Acréscimo, supressão e prorrogação de prazo ao Contrato nº 10/2019, firmado em 23/05/2019, ordem 
de serviço datada em 03/06/2019, cujo objeto é a execução dos serviços de criação de sala e 
antessala para a diretoria, no hall de entrada da sala de reuniões, localizada no Prédio Administrativo da 
Câmara Municipal, conforme discriminativos apontados na Planilha anexa a este. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO  

 
Fica acrescido ao item 5, subitem 5.4 da planilha de orçamento, a quantidade de 246,55 m², no valor de 
R$ 2.995,58 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos) o que 
equivale a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato que é de R$ 11.982,41 (onze mil 
novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), perfazendo o valor total do contrato em    
R$ 14.977,99 (quatorze mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos),  com 
recursos da dotação orçamentária: 01002001.013101011.030 Infraestrutura da Câmara Municipal 
449051 F. 19 - Obras e Instalações do orçamento vigente. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUPRESSÃO 
 

Fica suprimido no item 3, subitem 3.1, a quantidade de 0,7417 m², cujo valor corresponde a R$ 680,42 
(seiscentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos); e no item 5, subitem 5.3, a quantidade de 
0,80 ml, o que equivale a R$ 39,94 (trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o 
total de 6,01 (seis vírgula zero um por cento) de supressão. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
 

O prazo do contrato firmado em 23/05/2019, cujo início da execução dos serviços se deu a partir da 

ordem de serviço emitida pela Diretoria Administrativa, datada em 03/06/2019, fica prorrogado por 
meio deste Termo Aditivo por mais 30 (trinta) dias. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS 
 
Continuam em plena vigência as demais cláusulas do contrato primitivo, não alteradas pelo presente 
Termo Aditivo. 
 
E, por estarem assim combinados, assinam o presente em três vias de igual teor, na presença das 
testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

 
                                 João Monlevade, 03 de julho de 2019. 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 
Geraldo Camilo Leles Pontes 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

CONSTRUART – Serviços de Artefatos em Construções Ltda ME 
Anselmo José Vieira 

CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS: __________________________  
                         
                            ___________________________ 
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