
 

 
Estado de Santa Catarina 
Município de Herval d’Oeste  

 

Rua  Nereu Ramos, 389  
Herval d’Oeste – SC – 89.610-000 

Fone : (49) 3554 0922 CNPJ : 82.939.430/0001-38 
http://www.hervaldoeste.sc.gov.br 

 

 

Estado de Santa Catarina 
Município de Herval d’ Oeste 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D´OESTE 
CNPJ/MF nº 82.939.430/0001-38 
Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro 
CONTRATANTE 
 
 
Estado de Santa Catarina. 
Município de Itá. 
PKB ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI  
CNPJ/MF nº 04.461.597/0001-22. 
Rua 11; nº 357, Bairro Pioneiros. 
CONTRATADA 
 
 

TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2021 DE 07 DE ABRIL  DE 2021 

 
Pelo presente instrumento a Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de 
direito público, estabelecido na Rua Nereu Ramos, nº 389 Centro, Herval d’Oeste - SC, inscrito no CNPJ sob n. 
82.939.430/0001-38 neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor  Mauro Sérgio Martini, brasileiro, casado, 
portador do CPF nº 713.164.509-53 , resolve retificar O CONTRATO Nº 029/2021 em especial a cláusula sétima  , item 
7.1 que passa a vigorar da seguinte forma:  
 

7.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto(s) deste Contrato, o preço fixo e 
irreajustável correspondente as Reformas em Escolas Municipais contemplando Adequação de Acessibilidade 
com o fornecimento de Material e Mão de obra das seguintes unidades:  
01...  
02- EBM Cruz e Souza, com área de 2009,46m² No valor de R$ 302.709,76 (trezentos e dois mil setecentos e 
nove reais e setenta e seis centavos);  
03-EBM Estação Luzerna, com área de 897,04m² No valor de R$ 257.348,47 (duzentos e cinquenta e sete mil 
trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos);  
04- GEM Nossa Senhora de Fátima, com área de 1.737m² No valor de R$ 285.985,61(duzentos e oitenta e 
cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos);  
totalizando  no valor total de R$ 935.232,53(novecentos e trinta e cinco mil duzentos e trinta e dois reais 
e cinquenta e três centavos); preço este que representa o valor total deste Contrato. 
 
Ficam ratificados todos os demais termos itens e cláusulas do contrato, inclusive a ordem de serviço nº 003/2021 que não 
conflitem com o presente, permanecendo em pleno vigor, sendo o presente assinado na forma  digital para publicação 
 

Herval d’Oeste, 07 de abril  de 2021. 
 
 
 
 

MAURO SÉRGIO MARTINI 
Prefeito Municipal 

CPF: 713.164.509-53 
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