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3º TERMO DE ADITIVO 

CONTRATO Nº 005/2010 
 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO  
CONTRATADA: GALEGO EDIFICAÇÕES LTDA. inscrita no CNPJ 09.444.323/0001-49, vêm celebrar o 
presente Termo Aditivo, na forma que abaixo se segue: 365(trezentos e sessenta e cinco dias) 
dias, contados de 29/09/2012 a 28/09/2013, Considerando que a cláusula 1.1 (h) integrante do 
Anexo III - Dados do Contrato estabelece que a data de início das obras seja a partir da data de 
emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo CONTRATANTE; Considerando que a Proposta da 
CONTRATADA, parte integrante do aludido contrato, cláusula 11.1 dispõe que a data de término 
da execução da obra é 90 (noventa) dias contados da emissão da Ordem de Serviço, e que a 
mesma fora emitida em 29 de junho de 2010, tem-se que a data final do contrato é 28 de 
setembro de 2012; Considerando a necessidade de um TERCEIRO aditivo de prazo de aditar o 
Contrato supracitado a fim de prorrogar a sua vigência contratual, visando concluir totalmente a 
execução da obra. 
CLÁUSULA PRIMEIRA-DO PRAZO 
Em face da alteração supramencionada, a CONTRATADA deverá dar continuidade ao serviço acima 
mencionado no período de mais 365(trezentos e sessenta e cinco dias) dias, contados de 
29/09/2012 a 28/09/2013, contados a partir da data do término do Contrato. As demais Cláusulas 
e condições do Termo de Contrato original Nº 005/2010 – TOMADA DE PREÇOS nº 005/2010 TBV 
permanecem inalteradas. Tabocas do Brejo Velho (BA), 28 de setembro de 2012. JOSÉ 
CAVALCANTE DE ARAUJO - PREFEITO 


