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Minuta de Termo Aditivo de Objeto

(...PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO...)
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
(...)/(...), QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO
DA (...), E A EMPRESA (...).

CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da (...), inscrita no CNPJ sob
o nº (...) e com sede na (...), representado pelo Secretário de Estado da (...), Sr.
(...), inscrito no CPF sob o nº (...), conforme autorização governamental publicada
no Diário Oficial de (...);
(a autorização governamental só é necessária nas contratações acima de R$
350.000,00)
CONTRATADA: A empresa (...), inscrita no CNPJ sob o nº (...) e estabelecida na
(...), representada pelo seu (...), Sr. (...), inscrito no CPF sob o nº (...), de acordo
com a representação legal que lhe é outorgada por (...procuração/contrato
social/estatuto social...);
Os CONTRATANTES celebram, por força do presente instrumento, (...PRIMEIRO,
SEGUNDO, TERCEIRO...) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº (...)/(...), tendo
em vista o interesse do CONTRATANTE, justificado nos autos do Processo
Administrativo nº (...), e com base no (...fundamentação legal indicada no parecer
da PGE/AL...), mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a alteração do Contrato nº
(...)/(...).
1.1.1. O prazo de vigência do Contrato nº (...)/(...) fica prorrogado por mais
(...dias; meses...) consecutivos e ininterruptos, contados a partir de (...), data do
término do prazo anteriormente acordado.
1.1.2. O objeto do Contrato nº (...)/(...) fica (...acrescido; diminuído...) em
(...indicar as unidades acrescidas ou diminuídas...), com a descrição contida no
instrumento convocatório que originou a contratação e na proposta de preços da
CONTRATADA.
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(...tabela a ser inserida quando o contrato envolver mais de um item de bem ou
serviço...)
1.1.3. O preço (...mensal; global...) do Contrato nº (...)/(...), que era de R$ (...),
passa a ser R$ (...), em razão de (...acréscimo; diminuição...) quantitativo(a)
equivalente a (...)% (...por cento...)
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESPESA
2.1. A despesa de que trata o presente termo aditivo corre à conta do seguinte
crédito orçamentário, constante do orçamento da (...órgão ou entidade
interessada...) para o exercício financeiro de (...): Programa de Trabalho (...);
PTRES (...); PI (...); Elemento de Despesa (...); Fonte de Recursos (...).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas do Contrato nº (...)/(...) não alteradas
pelo presente termo aditivo.
Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 2
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois
de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Maceió (AL), em XX de XXXX de XXXX.
___________________________________________
CONTRATANTE
___________________________________________
GESTOR CONTRATUAL
___________________________________________
CONTRATADA
___________________________________________
TESTEMUNHA
CPF Nº
___________________________________________
TESTEMUNHA
CPF Nº
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