
                    

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JOAÇABA 

 
 
                    

 
 

CONTRATO Nº 223/2020/PMJ – TA 01 
 
 

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, por intermédio da SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, representada neste ato pelo Secretário Sr. VILSON SARTORI, e a 
Empresa TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.816.075/0001-24 estabelecida 
na Rod. SC 303, KM 47, Bairro Linha Triângulo, no Município de Ibicaré SC, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ALEXANDRE CALDEIRA, portador do documento de 
identidade nº 6.129.029-0, inscrito no CPF sob o nº 033.034.619-96, residente e domiciliado na cidade de 
Joaçaba SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato 223/2020/PMJ, proveniente do 
Processo de Licitação nº 68/2020/PMJ – Edital TP nº 11/2020/PMJ, homologado em 1º/12/2020, cujo objeto é a 
execução pela CONTRATADA, em regime de empreitada por preço global, da pavimentação asfáltica em 
C.A.U.Q. na Rua Tancredo Neves, bairro Jardim Alvorada, neste Município., mediante os seguintes termos:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO 

Visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, abalado em decorrência da alta dos 
preços de alguns materiais utilizados na execução do objeto, o valor global do contrato fica acrescido em R$ 
315.083,82 (trezenos e quinze mil, oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), correspondentes a 32,12% do 
saldo contratual incialmente.  
 
A alteração dos valores se deu de acordo com a solicitação da CONTRATADA, devidamente analisada pelo 
fiscal do contrato, com emissão de Parecer técnico, ratificado por Parecer Jurídico. 
 
Diante disso, o valor global do contrato passa a ser R$1.295,791,52 (um milhão, duzentos e noventa e cinco 
mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.  
  
Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as 
partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável. 
 
 
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 04 (quatro) vias 
de igual teor, para todos os efeitos de direito. 

 
 
JOAÇABA (SC), 23 de setembro de 2021. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 

VILSON SARTORI – Secretário 
 
 

 
TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA 

ALEXANDRE CALDEIRA 
 

Testemunhas: 
 
1 _________________________                                        2 _________________________ 


