

CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº. 012/2019

Que fazem entre si, a AMUREL – Associação dos Municípios da Região de Laguna, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua Rio Branco, nº. 67, na cidade de Tubarão/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.998.170/0001-71, representada por seu titular o Prefeito Roberto Kuerten Marcelino, Presidente da AMUREL, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a PROVIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Padre Mario Labarbuta, 608, Pinheirinho, em Criciúma – SC, inscrita no CNPJ sob nº 23.529.844/0001-20, neste ato, representada pela sócia Camila Tomazzi Zanette Buzanelo de ora em diante denominada CONTRATADA, que pactuam o presente Contrato, pelas cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 


Cláusula primeira – A Cláusula Primeira do Contrato n. 012/2019, que dispõe sobre o objeto avençado pelas partes, passa a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte redação:
“O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços técnicos especializados na área engenharia, compreendendo:
	Projetos de Projeto de Pavimentação em Concreto, Lajota,    CBUQ e 	Sinalização Viária;
	Projetos Estrutural de Boieiros e Drenagens; 

Projeto As Built;
Elaboração de Laudo e Parecer;
Elaboração de Levantamento Topográfico;
Elaboração de Laudo CBR;
Elaboração de Projeto Terraplanagem;
Elaboração de Recapeamento Asfalto;
Elaboração de Projeto Geométrico;
	Elaboração de Orçamentos, Memoriais, Cronogramas Físicos 	Financeiros, Quadro de Composição de Investimentos e 	Composição de BDI;

Elaboração de Locação de Obras;
Elaboração de Nivelamento Geométrico;
Implantação de Marcos Geodésico;
Elaboração de levantamento planialtimétrico e cadastral;
Elaboração de pavimentação com coordenadas geográficas;
	Auxiliar os técnicos e estagiários da Associação, quando for o caso,	Na elaboração dos mesmos.”

Cláusula Segunda – Considerando o prazo remanescente, e a modificação do objeto contratado, as partes convencionam acrescer ao, valor original, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que a remuneração das parcelas vincendas, em total de 8 (oito) passará a ser R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Cláusula Terceira – A forma de pagamento e as demais previsões contratuais permanecem inalteradas.

Cláusula quarta – As alterações que constam do presente aditivo passarão a viger a partir da presente data, ficando mantido o encerramento contratual em 31 de dezembro de 2019.

E por terem convencionado e ser esta a vontade livre e soberana dos contratantes, fizeram o presente instrumento de contrato em duas vias de igual teor e forma, para que surta todos os efeitos legais.




 	Tubarão, 01 de maio de 2019

Roberto Kuerten Marcelino   	           Camila Tomazzi Zanette Buzanelo
Presidente da AMUREL                       		Contratada                                

Testemunhas:
Everson Guimarães 		          		Celso Heidemann
CPF: 030.358.269-35		         		CPF: 714.907.449-91

                       		                               




  		         		






