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TERMO Nº 14/2017 
 
 
 

1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 56/2016 – MODALIDADE TOMADA DE 
PREÇOS Nº 09/2016 

 
 
 
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD, 
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito, Sr.  ILSON 
DONIZETE MAIA, brasileiro, casado, portador do RG n.º ▓▓▓▓▓▓, inscrito no CPF n.º 
▓▓▓▓▓▓, residente e Rua Domingos Ruzza, nº 512 – Bairro Popular, cidade de Rafard - SP, 
e a empresa RJ DAS NEVES OBRAS EIRELI, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
14.858.434/0001-31, com endereço na Rua José Coelho Prates Junior, nº 680 – Sala 03, 
Bairro Unileste, na Cidade de Piracicaba, no Estado de São Paulo, CEP 13.422-020, 
representada neste ato pelo Sr. RODRIGO JOSE DAS NEVES, brasileiro, casado, portador da 
carteira de identidade nº ▓▓▓▓▓▓, e do CPF/MF nº ▓▓▓▓▓▓, doravante denominada 
CONTRATADA, acordam entre si o presente Aditamento para acréscimo e Supressão de 
Valores com as seguintes cláusulas e condições fundamentadas no inciso I, do artigo 65, da 
Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. 
 
 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Dos Valores 
 
 
 
1.1 Fica suprimido do valor inicial do contrato atualizado o percentual de 2,043301% 
(dois vírgula quarenta e três mil trezentos e um por cento), o que corresponde a R$ 
7.497,51 (sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), 
conforme o Ofício, as planilhas orçamentárias e o parecer jurídico. 
 
 
1.2 Fica acrescido do valor inicial do contrato atualizado o percentual de 14,441939% 

(quatorze vírgula quatrocentos e quarenta e um mil novecentos e trinta e nove 
por cento), o que corresponde a R$ 52.991,99 (cinquenta e dois mil novecentos e 
noventa e um reais e noventa e nove centavos), conforme o Ofício, as planilhas 
orçamentárias, Memorial Descrito do Aditivo e o parecer jurídico. 

 
1.3 Com a supressão e o acréscimo do valor global do contrato fica o percentual 

atualizado de 12,398638% (doze vírgula trezentos e noventa e oito mil seiscentos 
e trinta e oito por cento), o que corresponde a R$ 45.494,48 (quarenta e cinco mil 
quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos). 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
 
2.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Inicial, 
firmado entre as partes, inclusive quando ao valor global. 
 
E, por estarem assim justos e avençados, as partes firmam o presente Termo de 
Aditamento Contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só jurídico efeito, 
conjuntamente com 02 (duas) testemunhas. 
 
 
 
 

Rafard, 24 de Maio de 2017. 
 
 
 
 
 
 

ILSON DONIZETE MAIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

RJ DAS NEVES OBRAS EIRELI 
RODRIGO JOSE DAS NEVES 

CONTRATADA 
 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
Nome: MARIA SOCORRO DA COSTA GANZELLA Nome: MARCEL LUIS BERTELLI 
RG: ▓▓▓▓▓▓      RG: ▓▓▓▓▓▓ 
CPF: ▓▓▓▓▓▓      CPF: ▓▓▓▓▓▓ 


