
 

 

 

 

                                 
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2016 

 
 
 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
001/2016 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA – QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA – 
CAU/RR E GLEIDSON DIOGO DOS SANTOS, NA 
FORMA ABAIXO MENCIONADA. 

 

 

 
 

I - O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA - CAU/RR, autarquia 

federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 

inscrito no CNPJ/MF sob o n° 14.899.354/0001-24, com sede na Av. Major Williams, nº 913 - 

Centro - CEP 69.301-110 – Boa Vista/RR, representado neste ato pelo Presidente JORGE 

ROMANO NETTO, inscrito no CPF n 155.750.204-87, doravante designado CAU/RR ou 

CONTRATANTE e 

 

 II - GLEIDSON DIOGO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/RR 

sob o nº 1147, inscrito no CPF sob o nº 693.435.512-15, com endereço profissional à Av. 

Ville Roy, nº 6844 – Centro – Espaço Roraicon – Sala 1, neste município de Boa Vista/RR, 

doravante denominado CONTRATADO,  

 

OS CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo 

Aditivo ao Contrato nº 001/2016, instruído pelo Processo nº 035/2018 (atualizado) e 

autorizado pela Deliberação Plenária nº 024/18, sujeitando-se as partes às normas 

disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e às cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO no percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento) ao valor do contrato firmado entre as partes em 09 de junho de 2016, nos 
termos previstos em sua Cláusula 9.25 e na legislação vigente. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE 
2.1.  O valor do contrato, após acrescido o percentual, é de R$ 21.525,00 (vinte e um mil 
quinhentos e vinte e cinco reais), o que corresponde ao acréscimo de R$ 4.305,00 (quatro 
mil trezentos e cinco reais) no valor inicial do contrato. 
2.2. A importância ora estabelecida corresponde ao valor mensal de R$ 1.793,75 (um mil 
setecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), o que corresponde a um 
acréscimo mensal de R$ 358,75 (trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco 
centavos) no valor mensal do contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS EFEITOS  



 

 

 

 

3.1. O reajuste se aplica a partir da assinatura do presente Termo Aditivo, tendo seus efeitos 
financeiros decorrentes do acréscimo a partir de 01 de março de 2018, conforme autorizado 
na Deliberação Plenária nº 024/18. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA 
4.1. A despesa com este Termo Aditivo, no corrente exercício, no montante de R$ 21.525,00 
(vinte e um mil quinhentos e vinte e cinco reais), correrá à conta devidamente apropriada no 
elemento de despesa 6.2.2.1.1.01.04.01.002, vinculado à atividade  
4.01.04 - Projeto - Atendimento de excelência no CAU/RR. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
5.1. O presente Termo Aditivo decorre de autorização do Plenário do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Roraima, após análise do processo nº 034/2016, e encontra 
amparo legal no artigo 65, alínea “b” do inciso I, combinada com o § 1º, da Lei nº 8.666/93 e 
Cláusula 9.25 do Contrato 001/2016. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 
6.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário 
que não tenham sido modificadas pelo presente Termo Aditivo. 
 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, 
depois de lidas, são assinadas pelas partes, CONTRATANTE E CONTRATADA, e 
pelas testemunhas abaixo. 

 
 

Boa Vista – RR, 17 de março de 2018. 
 

 
 

____________________________________ 
Arq. Urb. Pres. Jorge Romano Netto 

CAU/RR 
Contratante 

 
 
 

____________________________________ 
GLEIDSON DIOGO DOS SANTOS 

OAB/RR 1147 
Contratado 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
Nome: 

CPF: 

 

Nome: 

CPF: 

 


