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UND.  GESTORA GESTÃO

EMPENHO VALOR GLOBAL TERMO ADITIVO
NOME Nº NOME Nº

TRT 21ª 
REGIÃO

080021 TESOURO 
NACIONAL 00001 93NE00731  CR$ 1.212.579.448,65  

Terceiro Termo Aditivo-Objeto: Prorrogação do 
Contratual pelo período de 1.269 dias (11-07-2000 a 
31-12-2003. Quarto Temo Aditivo-Objeto: Alterações 
parciais nas condições estabelecidas originalmente, 
revisão geral dos projetos arquitetônicos e 
complementares originais, restabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato em 
virtude de realinhamento dos preços unitários da 
planilha original, modificação da data base de 
reajuste, alteração do cronograma de execução 
físico-financeiro, acréscimo de 0,82% sobre o valor 
do contrato, manutenção dos preços reajustados em 
abril/2000 até novembro/2001 e vigência dos novos 
preços constantes da planilha redimensionada a 
partir de dezembro/2001. Quinto Termo Aditivo-
Objeto: Alterações parciais nas condições 
estabelecidas no contrato original e seus aditivos, em 
virtude do contingenciamento imposto pelo Governo 
Federal e em decorrência de alguns ajustes 
funcionais sobre as últimas alterações introduzidas, 
gerando modificações nos projetos arquitetônicos e 
complementares, no cronograma físico-financeiro e 
na planilha orçamentária atualmente vigente, bem 
como a correção dos preços históricos dos serviços 
extras e elaboração de nova planilha em substituição 
a anterior. Sexto Termo Aditivo-Objeto: Substituição 
de índice de reajuste, passando a incidir na atual 
planilha a partir de 01-12-2002.

TRT 21ª 
REGIÃO

080021 TESOURO 
NACIONAL 00001 NE000860 R$10.320,00 

Primeiro Termo Aditivo - Objeto: Prorrogação do 
prazo de vigência contratual (16.11.01 a 15.11.2002). 

Segundo Termo Aditivo - Objeto: Prorrogação do 
prazo de vigência contratual (16.11.02 a 15.11.2003), 
dispensa de reajuste e acréscimo de 24,27% sobre o 

valor atual do contrato.

TRT 21ª 
REGIÃO

080021 TESOURO 
NACIONAL 00001 NE000861 R$3.192,00 

 Primeiro Termo Aditivo - Objeto: Prorrogação do 
prazo de vigência contratual (27.11.01 a 26.11.2002) 

e reajuste. Segundo Termo Aditivo - Objeto: 
Prorrogação do prazo de vigência contratual 

(16.11.02 a 15.11.2003), dispensa de reajuste  

TRT 21ª 
REGIÃO

080021 TESOURO 
NACIONAL 00001  Sem custos p/ o TRT 

21ª Região

 Primeiro Termo Aditivo - Objeto: Prorrogação do pz 
de vigência contratual (18-12-2002 a 17-12-200) e 

renovação da garantia 

TRET 21ª 
REGIÃO

080021 TESEOURO 
NACIONAL 00001 2002NE000744 R$1.080,63 
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