
 

 Município de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná 
CNPJ 95.589.230/0001-44 

 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TOMADA DE PREÇOS 003/2014 

CONTRATO N° 073/2014 
 
Pelo presente TERMO ADITIVO, de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO IGUAÇU Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sediado no 
Edifício da Prefeitura Municipal, á AV. 13 DE MAIO 906, inscrito no MF/CNPJ nº 
95.589.230/0001-44 devidamente representado pelo LUIZ ALBERI KASTENER PONTES, 
brasileiro, casado, portador do RG:6.436.069-8 – CPF:183.120.049-04 e do outro lado a 
CONTRATADA JIRAU ALTO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 
12.876.608/0001-63, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto nº59, a seguir 
denominada CONTRATADA, representada por seu sócio administrador Adão Fernandes da 
Silva, portador da cédula de identidade R.G. Nº 3.271.429-3 CPF nº 443.634.940-34, 
conforme consta do contrato 073/2014, processo licitatório TOMADA DE PREÇOS 003/2014. 
 
CLÁUSULAS 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O objeto do presente Contrato é a execução de Construção de 01 creche, com área de 542,55 
m2, em um terreno de 1.080,00 m2, incluindo os seguintes serviços: Alvenaria em tijolos 
cerâmicos; estrutura metálica; cobertura com telha cerâmica; forro em pvc; instalações 
elétricas; instalações hidráulicas; instalações para gás; instalações de prevenção de incêndio; 
revestimento de pisos, paredes e tetos; pintura entre outros serviços descritos no orçamento, 
sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os 
projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação nº  003/2014, 
fornecida pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 
Fica prorrogado o prazo de execução do contrato para até 30/06/2015, e o prazo de vigência 
do contrato até 30/07/2015. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA:  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original, não atingido 
pelo Primeiro, segundo e terceiro termos aditivos. E assim por estarem justos e contratados, 
assinam o segundo termo Aditivo na presença de testemunhas, obrigando-se por si e seus 
sucessores no fiel cumprimento. 

 
Cruzeiro do Iguaçu, 12 de maio de 2015. 

 
 
 
 

Jirau Alto Incorporadora E Construtora Ltda Me.  
CONTRATADA 

 

 

 

 
Município de Cruzeiro do Iguaçu 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_________________________  _________________________ 
Nome                                                                  Nome 
CPF:                                                                   CPF: 
 


