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TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 007/2017 

TOMADA DE PREÇO 001/2017 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 010/2017 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 

007/2017, CELEBRADO ENTRE O 

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE ITUVERAVA E A EMPRESA 

LUMA ENGENHARIA E SANEAMENTO 

LTDA EPP. 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

ITUVERAVA, autarquia municipal, com sede à Praça Dez de Março, 249 - Centro, 

nesta cidade, inscrito no CNPJ N° 46.709.309/0001-56, adiante designada 

CONTRATANTE, neste ato representada por sua superintendente Sra. Regina 

Cristina Silva Spirlandelli, no  uso  de  suas  atribuições  legal,  e  a  empresa 

LUMA ENGENHARIA E SANEMANETO LTDA EPP, inscrita no  CNPJ 

09.124.647/0001-08, com sede à Avenida Antônia Natalia Campos de Assis n. 51 

na cidade de São José dos Campos - SP, neste ato representada pelo Sr. Luiz 

Carlos Bortoloto Morata, brasileiro, casado, engenheiro civil,  portador do RG nº. 

6.838.628 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 906.288.888-72, adiante 

designada CONTRATADA, têm entre si, conforme autorização constante do 

processo n° 010/2017, justa e acordada o presente aditivo da tomada n°. 001/2017, 

que se regerá pela legislação sobre licitações e contratos, pela lei federal n° 

8.666/93 e alterações, bem como pelas clausulas do Edital e condições que 

seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo de até 25% (vinte 

e cinco por cento) no valor total do contrato n. 007/2017 para conclusão da referida 

obra (planilha anexa), conforme autoriza o artigo 65, paragrafo 1º da lei Federal n. 

8.666/93.   

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

 O valor do presente aditivo é de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) para 

execução dos quantitativos complementares constantes da planilha anexa, sendo o 

valor inicial do contrato de R$ 292.510,93 (duzentos e noventa e dois mil e 

quinhentos e dez reais e noventa e três centavos) e o valor total acrescido o 
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presente aditivo é de R$ 365.510,93 (trezentos e sessenta e cinco mil e quinhentos 

e dez reais e noventa e três centavos).  Observa-se que este termo atendo o 

estabelecido no art. 65,I, §1 da lei nº. 8666/93 e alterações posteriores.  

CLAUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais clausulas e condições do Contrato Administrativo nº. 

007/2017, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente 

Termo Aditivo.  

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente, em 02 (duas) vias de igual 

teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) 

testemunhas, que também assinam em seguida. 

 

Ituverava - SP, 19 de janeiro de 2018. 

 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava 

Regina Cristina Silva Spirlandelli 

CONTRATANTE 

 

Luma Engenharia e saneamento Ltda EPP 

Luiz Carlos Bortoloto Morata 

CONTRATADA 

                 

Testemunhas: 

 

_____________________________         ___________________________ 

RG:      RG: 


