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3º TERMO ADITIVO ao Contrato firmado entre 
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES e a 
empresa SERCEL CONSTRUÇÕES EIRELI, na 
declarada forma abaixo: 

 
 
O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, representado pelo prefeito Municipal, Sr. JOÃO 
CHRISÓSTOMO ALTOÉ, denominado CONTRATANTE e a empresa SERCEL CONSTRUÇÕES 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no  CNPJ sob nº 34.262.928/0001-66, com sede 
à rua Rua Coronel Lincon Vieira De Rezende, 09 - Amaral - Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 
29.305-160,Tel: (28) 99983-3392, E-mail: sercelconstrucoeseireli@gmail.com,  por seu 
representante legal,  Sr. CELIO PEREIRA, brasileiro, casado, inscrito no   CPF/MF sob nº 
862.976.197-00 e Cédula de Identidade nº 03917107808 CNH - DETRAN/ES, residente e 
Domiciliado na Rua Coronel Lincon Vieira De Rezende, 20 - Amaral - Cachoeiro De Itapemirim - ES 
- CEP: 29.305-160, doravante denominada CONTRATADA, qualificada no Contrato original, 
resolvem de comum acordo. 
 
Considerando a necessidade de novo aditamento de prazo ao contrato, para que seja possível a 
execução da obra, pois devido ao excesso de chuva que ocorreu em todo período, assim como ao 
desastre ocorrido neste município no dia 17 de janeiro de 2020 com a enchente ,onde foi decretado 
estado de calamidade, conforme decreto municipal nº 4090/2020 , ocasionando queda de pontes 
que dão acesso ao local , atrasando assim o cronograma de execução do contrato; 
 
Considerando que o engenheiro responsável, Sr. GERALDO BRUNORO ESTEVES concorda com 
o aditivo; 
 
Considerando que o Secretário Municipal de Serviços Obras, Serviços Urbanos e Interior, Sr. 
Deoclacino De Souza Cardoso Netto é favorável a adição de prazo por mais 2 (dois) meses para 
execução da obra; 
 
 
resolvem firmar TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 
OBRA - Processo nº 1126/2020 , ao contrato nº 000296/2019 - assinado em 15 de outubro de 
2019, cuja celebração foi autorizada pela Tomada de Preços n.º 019/2019, sob o regime de 
“Empreitada Por Preço Unitario” 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  execução de obra de drenagem e 
pavimentação de 05 (cinco) ruas localizadas em comunidades rurais, no municipio de vargem 
alta/es. 
 
Cláusula segunda - Dos prazos:  
 
Pelo presente ajuste o contrato principal vigorará por mais 2 (dois) meses, pelo período 
compreendido entre 17/04/2020 a 17/06/2020. 
 
Cláusula terceira - Das demais disposições legais:  
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Permanecem em vigor as demais disposições contidas no contrato celebrado em 02/09/2020, ora 
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, 16 de Abril de 2020 
 
 
 

____________________________ 
JOÃO  CHRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 
 
 
 

_________________________________ 
SERCEL CONSTRUÇÕES EIRELI 

Contratado 
 
 


