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5 º TERMO ADITIVO ao Contrato firmado entre 
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES e a 
empresa LANCE LTDA EPP, na declarada 
forma abaixo: 

 
 
O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, representado pelo prefeito Municipal, Sr. JOÃO 
CHRISÓSTOMO ALTOÉ, Prefeito Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº. 
351470/ES, denominado CONTRATANTE e a empresa  LANCE LTDA EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.893.333/0001-03, com sede à rua Rua Coronel 
Francisco Athayde, 192 - Centro - Castelo - ES - CEP: 29.360-000, por seu representante legal,  
Sr. (a) OEDES ANTONIO PUZIOL, brasileiro , Casado, inscrito no CPF/MF sob nº 080.987.847-03 
e Cédula de Identidade nº 1629662 SPTC, residente e Domiciliado na Rua Machado De Assis, 107 
- Santo Andrezinho - Castelo - ES - CEP: 29.360-000, doravante denominada CONTRATADA, 
qualificada no Contrato original, resolvem de comum acordo 
 

Considerando a necessidade de novo aditamento de prazo ao contrato, tendo em vista andamento 

de  processo para aquisição de um novo terreno para a devida construção, cabe salientar que a 

execução da creche encontra-se paralisada, devido problemas ocorridos com a documentação  e 
registro  do terreno em que a creche havia sido locada em projeto original, impossibilitando assim a 
execução. 
 
Considerando que o engenheiro responsável, Sr. GERALDO BRUNORO ESTEVES concorda com 
o aditivo; 
 
Considerando que o Secretária Municipal de Educação a Sra. Maria Ernesta Zanette Tavares é 
favorável a adição de prazo por mais 40 (quarenta) dias ; 
 
 
resolvem firmar QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 
OBRA - Processo nº 1181/2020 , ao contrato nº 00198/2018 - assinado em 06 de Novembro de 
2018, cuja celebração foi autorizada pela Concorrencia Publica  n.º 01/2018, sob o regime de 
“Empreitada Por Preço Unitário” e se regerá pelas Leis n.º 8.666/93, e alterações, atendidas as 
cláusulas e condições que se enunciam a seguir : 
 
Cláusula primeira - Do objeto: 
 
Constitui objeto do presente ajuste a adição de prazo da contratação  de empresa especializada 
para execução de obra de construçao de creche pré escola tipo 2 na localidade de 
castelinho, no município de vargem alta. 
 
Cláusula segunda - Dos prazos:  
 
Pelo presente ajuste o contrato principal vigorará por mais 40 (quarenta) dias, pelo período 
compreendido entre 21/04/2020 a 30/05/2020. 
 
Cláusula terceira - Das demais disposições legais:  
 
Permanecem em vigor as demais disposições contidas no contrato celebrado em 06/11/2020, ora 
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prorrogado. 
 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro (04) vias de igual forma e teor, 
tudo na presença das testemunhas abaixo. 
 
 
Vargem Alta/ES, 17 de abril de 2020 
 
 
 

____________________________ 
JOÃO  CHRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 
 
 
 

_________________________________ 
LANCE LTDA EPP  

Contratado 
 
 


