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Processo Licitatório n° 070/2019 
 

TERMO ADITIVO N° 004 AO CONTRATO Nº 144/2019 
 

 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE INDAIAL – SECRETARIA DE OBRAS, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob n° 83.102.798/0001-00, com sede na Avenida 

Getúlio Vargas, n° 126, bairro Centro, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa 

Catarina, neste ato representado pelo Sr. André Luiz Moser, Prefeito legitimamente 

eleito para o cargo, brasileiro, advogado, casado, inscrito no CPF sob n° 045.251.719-28 

e Cédula de Identidade n° 4365137, residente e domiciliado na Rua dos Atiradores, n° 

141, bairro Centro, nesta cidade de Indaial – Estado de Santa Catarina, doravante 

denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa INFRASUL – 

INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob n° 03.094.645/0001-29, estabelecida na Rua Eugenio Moreira, n° 

187, salas 06, 07 e 09, bairro Anita Garibaldi, na cidade de Joinville - Estado de Santa 

Catarina, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. Luiz Antônio Valle 

Pedreira de Cerqueira, engenheiro civil, inscrito no CPF sob nº 381.042.459-53 e 

Cédula de Identidade nº 372.764, residente e domiciliado na Rua Otto Boehm, nº 665, 

apto. 301, bairro América, na cidade de Joinville – Estado de Santa Catarina, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado, na melhor 

forma do direito, fundamentado na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a 

celebração do presente  Termo Aditivo de contrato, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 

Com fundamento na Lei n° 8.666/93 e suas alterações, e solicitação anexa, o presente 

Termo Aditivo ao Contrato nº 144/2019, que tem como objeto, execução de 

pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da Rua Marechal Deodoro da 

Fonseca – Trecho 2, com início na interseção com a Rua Havana (estaca 104+0,00PP), 

finalizando na interseção com a Rua Giuseppe Moretti (estaca 176+18,00PF), perfazendo 

um total de 1.458,00 metros de extensão, conforme Memorial Descritivo, Cronograma 

Físico-Financeiro e Projetos, constantes nos anexos III, IV e V, respectivamente, do 

edital mencionado na Cláusula Primeira, visa o acréscimo de quantidades dos itens 

5.1.2., 5.3.3.1, 5.4.2., 5.5.1., 5.5.2., 5.5.4., 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3., 5.9.1., 5.9.2., 

6.1.1., 5.1.2., 6.2.2.2., 6.2.2.3., 6.2.2.5., 6.2.2.6., 6.4.1., 6.4.2.1., 6.4.2.1., 

6.5.2., 7.2. e 8.1.4. da planilha de quantidade e preços unitários e totais da proposta 

de preços apresentada, no valor total de R$ 697.017,14 (seiscentos e noventa e sete 

mil, dezessete reais e quatorze centavos). 
 

Diante disso, a Cláusula Sétima, item 7.1, do contrato original, passa a vigorar da 

seguinte forma: 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DO CONTRATO 
 

7.1. O valor total do presente contrato é de R$ 5.603.605,32 (cinco milhões, 

seiscentos e três mil, seiscentos e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme 

planilha de quantidade e preços unitários e totais da proposta de preços apresentada, 

anexo ao Processo Licitatório. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: 
 

O presente Termo Aditivo passa a fazer parte do contrato original permanecendo 

inalteradas as demais cláusulas. 
 

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo 

assinadas, para que produzam seus efeitos administrativos e jurídicos. 
 

Indaial/SC, 10 de março de 2020. 
 

 

 

MUNICÍPIO DE INDAIAL 
André Luiz Moser 

Contratante 

INFRASUL – INFRAESTRUTURA E 

EMPREENDIMENTOS LTDA  
Luiz Antônio Valle Pedreira de Cerqueira 

Contratada 

 

 

 

SECRETARIA DE OBRAS 
Lindomar Lindner 

Secretário Municipal 
 

 

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
Bruno Assunção dos Santos 

Procurador do Município 
OAB/SC 51.213 

 

 

 

Testemunhas: 
 

Assinatura:  ___________________________________________ 
Nome Legível:  ___________________________________________ 
CPF.:  ___________________________________________ 
 

 

Assinatura:  ___________________________________________ 
Nome Legível:  ___________________________________________ 
CPF.:  ___________________________________________ 


