
 

Termo Aditivo Prorrogação de Prazo 

Contrato n.º 084/2018  - Tomada de Preços nº 03/2018 

 

 

Termo Aditivo de Contrato que entre si 

celebram a Prefeitura Municipal de Nova 

Aliança, e a empresa Noromix Concreto S/A 

cujo objeto é  execução de recapeamento 

asfáltico conforme memorial descrito das 

obras.  

 

 

Pelo presente instrumento a Prefeitura Municipal de 

Nova Aliança, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Senhor VANDIL 

BAPTISTA CASEMIRO,  e de outro lado a empresa NOROMIX CONCRETO S/A, inscrita 

no CNPJ.10.558.895/0001-38,  com endereço na Rodovia Pericles Belini nº 461, KM 

121, bairro zonal rural, cidade de Votuporanga – SP – CEP. 15.507-121, representada 

neste ato por seu sócio administrador o Sr. Marcelo Tavares de Souza,  portador do 

RG. 34.127.594-3 e do CPF. 219.149.038-70,  com fundamento na Lei nº 8.666/93,  

demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, mais precisamente  o 

artigo 57 inciso II do mesmo Diploma, RESOLVEM aditar  o presente Contrato, e nos 

termos e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes e considerando que a 

vigência do atual contrato expira-se em 25 de junho de 2020.  

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO  
 
                                                        O presente contrato tem  como objeto a execução de 
recapeamento asfáltico em CBUQ, conforme memorial descritivo  que é parte 
integrante do  referido processo de licitação. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO ADITIVO  

 
Fica aditado o presente contrato, com base legal no 

artigo 57 inciso II da Lei nº 8.666/93, para PRORROGAR  a vigência contratual por 12 
meses a contar da assinatura do presente termo aditivo. 
 



CLÁUSULA TERCEIRA 
DO VALOR 

 
                                                       Não haverá reajuste de valor. 
 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
     As demais cláusulas permanecem inalteradas.  
 
 

E, por estarem de pelo acordo, as partes assinam o 
presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta um só efeito, na 
presença das testemunhas abaixo. 

 
 

Nova Aliança – SP,  25 de junho 2020. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA 
VANDIL BAPTISTA CASEMIRO 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 
 

NOROMIX CONCRETO S/A 
NARCELO TAVARES DE SOUZA 

Sócio Administrador 
Contratada 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. Bianca Pinheiro Matos                     2.Mauro Cesar Bassetti 
 RG n°: 33.642.719-0                               RG n°: 22.585.007-2 
 

 


