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1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 152/2021 – PMC 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 - PMC 

(Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93) 

 

1ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 

PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E DE 

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

COLARES E A EMPRESA CONSTRUTRC 

CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, com sede na travessa 16 de 

novembro, s/nº, bairro centro, Colares/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.835.939/0001-90, 

neste ato representado por sua gestora, Sra. MARIA LUCIMAR BARATA, brasileira, 

viúva, portadora da cédula de identidade nº 2384381 - PC/PA e CPF/MF nº 103.853.552 – 

20, residente e domiciliada na Travessa São Jerônimo, s/nº, Município de Colares/PA, 

denominada como CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CONSTRUTEC 

CONSTRUÇÃO & TRANSPORTE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.128.119/0001-60, 

com sede na Rua Village Frances nº 42, bairro Almir Gabriel, CEP: 67.212-015, neste ato 

representada pelo Sr. RONILSON DE SOUSA BARATA, brasileiro, empresário, Portador 

da Carteira de Identidade Nº 3402799 - PC/PA e CPF/MF nº 713.723..262-00, denominada  

CONTRATADA, tem ajustado o presente termo aditivo ao contrato conforme cláusulas e 

condições seguintes, que reciprocamente outorgam, aceitam e se abrigam a cumprir. 

 

C  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 - O contrato ora aditado, tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 

Construção de Ponte sobre o Rio Tupinambás, na localidade de Santo Antônio de Colares, 

com a Fundação em Concreto Armado e Lage superior em Madeira de Lei, em caráter de 

URGÊNCIA, conforme especificações contidas no Projeto Básico, parte integrante deste processo 

administrativo da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 – PMC. 

C 
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CCLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA  

2.1 – O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogação do prazo de execução pelo período 

de 60 (sessenta) dias bem como a prorrogação do prazo de vigência contratual, pelo período de 90 

(noventa) dias, conforme solicitação da empresa em anexo onde justifica: 

 

 1 – Dificuldade na logística para transporte e montagem de equipamentos, como bate estaca, 

uma vez que a via de acesso até a ponte encontra-se com lama em função do período chuvoso; 

 

 2 – Chuvas torrenciais de maneira constante no local da obra nesse período de inverno 

amazônico; 

 

 3 – Dificuldade de encontrar estacas de concreto a pronta entrega na região onde está executada 

a obra, sendo necessária a confecção das mesmas por nossa empresa para ser utilizada na 

construção da ponte, em função das confecções das estacas, foi necessário a espera da cura das 

estacas no período de 28 dias para atingir a resistência necessária do concreto. 

 

Parágrafo Único: Em decorrência da prorrogação do prazo da execução que 

corresponde ao período 09/02/2022 a 08/04/2022.  A vigência do contratual corresponderá ao 

período de 09/03/2022 a 07/06/2022. 

 

C CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1 - As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

 

FUNCIONAL PROGRAMATICA:  

26.782.0004 1.095 – Restauração de Estradas Vicinais e Pontes.  

ELEMENTO DE DESPESA: 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. 

 

C CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

4.1 - Ficam mantidas as todas as demais cláusulas do contrato originário, que continua a reger 

todas as situações não alteradas por este instrumento de aditivo contratual. 
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4.2 - E por estar, assim, justos e avençados, e depois de lido e achado conforme, foi o presente 

Termo Aditivo lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinados pelas partes e 

testemunhas abaixo. 

Colares (PA), 08 de fevereiro de 2022 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES  

MARIA LUCIMAR BARATA 

Prefeita Municipal de Colares 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO & TRANSPORTE EIRELI 

RONILSON DE SOUSA BARATA 

Proprietário 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

  1ª ____________________________________________________________ 

 CPF: 

 

2ª _____________________________________________________________ 

 CPF: 
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