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Diário Oficial do Município  
ADMINISTRAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA NEIDE SUELY MUNIZ COSTA - PREFEITA  

ANO I - Nº. 27 – PEDRO AVELINO/RN TERÇA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 2017 

 
 

  

GABINETE DO PREFEITO 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 2640.1008995-319/2013 

 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN E A EMPRESA CONCRETA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME., OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO 

REFERIDO CONTRATO. 
  

Por este instrumento particular, O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica sob o nº CNPJ-08.294.654/0001-87, com sede administrativa na Praça Pedro Alves 

Bezerra, 266 – Centro, CEP 59.530-000, neste ato representada pela sua Prefeita Constitucional, Sra. Neide Suely Muniz 

Costa, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 200.772.464-20, portadora do RG nº 284.398 ITEP/RN, e de outro lado, a 

Empresa CONCRETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica sob o nº CNPJ-10.933.194/0001-31, com sede na Rua Escritor Peregrino Júnior, 

1872 – Capim Macio CEP 59.082-165 – Natal/RN, neste ato representada pelo seu sócio, Sr. Carlos Fonseca 

Júnior, inscrito no CPF nº 009.509.264-18, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Tomada de Preço 

006/2015, RESOLVEM, DE COMUM ACORDO, CELEBRAR O PRESENTE TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO, o que fazem mediante os seguintes termos: 

  

CONSIDERANDO, o caos administrativo avistado com a posse realizada em 01 de janeiro do corrente ano e 

descumprimento das determinações contidas no Procedimento Preparatório nº 1.28.400.000178/2016-87 do MPF, de 10 

de novembro de 2016; 

CONSIDERANDO que, a maioria dos contratos firmados e dos certames licitatórios realizados pelo Município tem seus 

prazos vencendo e as prestações de contas parciais solicitadas ao Ministério do Turismo não foi concluída; 

CONSIDERANDO que, a nova gestão, ainda precisa de mais tempo para auditar e analisar referidos contratos e 

licitações, no que ser refere à sua legalidade, formalidade e execução; 

CONSIDERANDO, a necessidade de se fazer cumprir os princípios que norteiam a nova administração: legalidade, 

moralidade e supremacia do interesse público; 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
  

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Empreitada Global, referente 

ao Contrato de Repasse nº 2640.1008995-31/2013 e termo de compromisso nº 791304/2013, celebrado por intermédio do 

Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, através do Programa “TURISMO” e Atendendo o 

Decreto Emergencial 001/2017, bem como a Portaria Interministerial Nº 424, de 30 de dezembro de 

2016, objetivando garantir a legalidades dos atos praticados e evitar a paralisação das obras e devolução dos 

recursos, para tanto modificando a Cláusula Quarta do referido Contrato e Cláusula Terceira do 3º Termo Aditivo, a 

qual passa a viger com a seguinte redação: 

  

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
  

O presente Contrato terá sua vigência prorrogada por 90 (noventa) dias para execução dos serviços com termo 

inicial em 01 de março de 2017 e termo final em 30 de maio de 2017. 
  

1.2 E, por assim se acharem justos e contratados, foi lavrado o presente Termo Aditivo, em 04 (quatro) vias de igual teor e 

forma, que depois, de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes, na presença das testemunhas abaixo, 

incorporando-se, por conseguinte ao referente ao Contrato de Repasse nº 2640.1008995-31/2013 e termo de compromisso 

nº 791304/2013, permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições descritas no Instrumento Contratual original. 

  

Pedro Avelino, 21 de fevereiro de 2017. 
  

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA 
Prefeita 

Contratante 

  

CARLOS FONSECA JÚNIOR 
Sócio 

Contratada 
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GABINETE DO PREFEITO 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 2640.1006974-69/2013 

 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 2640.1006974-69/2013 CELEBRADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN E A EMPRESA CONCRETA CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA. ME., OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO. 

  

Por este instrumento particular, O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica sob o nº CNPJ-08.294.654/0001-87, com sede administrativa na Praça Pedro Alves 

Bezerra, 266 – Centro, CEP 59.530-000, neste ato representada pela sua Prefeita Constitucional, Sra. Neide Suely Muniz 

Costa, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 200.772.464-20, portadora do RG nº 284.398 ITEP/RN, e de outro lado, a 

Empresa CONCRETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídica sob o nº CNPJ-10.933.194/0001-31, com sede na Rua Escritor Peregrino Júnior, 1872 – 

Capim Macio CEP 59.082-165 – Natal/RN, neste ato representada pelo seu sócio, Sr. Carlos Fonseca Júnior, inscrito no 

CPF nº 009.509.264-18, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Tomada de Preço 005/2015, 

RESOLVEM, DE COMUM ACORDO, CELEBRAR O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO, o que fazem 

mediante os seguintes termos: 

  

CONSIDERANDO, o caos administrativo avistado com a posse realizada em 01 de janeiro do corrente ano e 

descumprimento das determinações contidas no Procedimento Preparatório nº 1.28.400.000178/2016-87 do MPF, de 10 

de novembro de 2016; 

CONSIDERANDO que, a maioria dos contratos firmados e dos certames licitatórios realizados pelo Município tem seus 

prazos vencendo e as prestações de contas parciais solicitadas ao Ministério do Turismo não foi concluída; 

CONSIDERANDO que, a nova gestão, ainda precisa de mais tempo para auditar e analisar referidos contratos e licitações, 

no que ser refere à sua legalidade, formalidade e execução; 

CONSIDERANDO, a necessidade de se fazer cumprir os princípios que norteiam a nova administração: legalidade, 

moralidade e supremacia do interesse público; 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

  

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Empreitada Global, referente 

ao Contrato de Repasse nº 2640.1006974 69/2013 e termo de compromisso nº 788296/2013, celebrado por intermédio do 

Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, através do Programa “TURISMO” e Atendendo o 

Decreto Emergencial 001/2017, bem como a Portaria Interministerial Nº 424, de 30 de dezembro de 2016, objetivando 

garantir a legalidades dos atos praticados e evitar a paralisação das obras e devolução dos recursos, para tanto 

modificando a Cláusula Quarta do referido Contrato e Cláusula Terceira do 2º Termo Aditivo, a qual passa a viger com a 

seguinte redação: 

  

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá sua vigência prorrogada por 60 (sessenta) dias para execução dos serviços com termo inicial em 

21 de fevereiro de 2017 e termo final em 22 de abril de 2017. 

  

1.2 E, por assim se acharem justos e contratados, foi lavrado o presente Termo Aditivo, em 04 (quatro) vias de igual teor e 

forma, que depois, de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes, na presença das testemunhas abaixo, 

incorporando-se, por conseguinte ao referente ao Contrato de Repasse nº 2640.1006974-69/2013 e termo de compromisso 

nº 788296/2013, permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições descritas no Instrumento Contratual original. 

  

Pedro Avelino, 21 de fevereiro de 2017. 

  

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA 
Prefeita 

Contratante 

  

CARLOS FONSECA JÚNIOR SÓCIO 
Contratada 
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