
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº. 59/2021 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO 

DE ROMELÂNDIA E A EMPRESA 
VIGA CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA EIRELI. 

 
O Município de Romelândia, com sede administrativa na Rua 12 de 
Outubro nº 242, na cidade de Romelândia, estado Santa Catarina, CEP 

89.908-000, inscrito no CNPJ sob o nº 82.821.182/0001-26, neste ato 
representado pelo Prefeito, Sr. Juarez Furtado, inscrito no CPF nº 

430.365.039-00, portador da Carteira de Identidade nº 1127442, 
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa VIGA 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº .21.775.054/0001-07, sediada na Avenida Araucária, 209, Centro, 
em Maravilha SC, doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo Sr. MOUSER DE MARCO, portador da Carteira de 
Identidade nº 3667776, expedida pela SSP/SC, e CPF nº 045.865.349-
74, tendo em vista o que consta no Processo nº 917/2021 e em 

observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada 
de Preços nº 03/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem como objeto alterar o projeto original e valor 
do contrato original, com amparo legal no art. 65, inciso I, alínea “a” e 

“b”, da Lei 8.666/93, observando o limite previsto no parágrafo 1º do 
mesmo artigo. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO  

Fica acrescido o valor de R$ 5.927,83 (cinco mil, novecentos e vinte e sete 

reais e oitenta e três centavos) no valor do Contrato nº 59/2021, conforme 

cálculo efetuado pelo setor de engenharia do município a readequação ao 

projeto inicial, demonstrado no documento em anexo.  

Para o projeto licitado consta a execução de Cobertura em telha 

aço/alumínio (considerando a inclinação) e oitões, porém em 

orçamento a somatória não condiz com o quantitativo total necessário 
para a devida execução. 

Desta forma, segue abaixo a somatório de quantitativos e o proposto 

de aditivo do item telha em aço/alumínio. 

 

 

 

TELHA AÇO/ALUMININO 



 

LICITADO +661,40m² 

Executado(Cobertura) -673,92m² = ((10,80m+10,80m) x 
31,20m) 

Executado (Oitão) -46,64m² = (23,32m x2) 

Total de diferença 59,16m² 

 

5.3 Telhamento com telha de aço/alumínio E=0,5mm, com até 2 água, 

incluso içamento: 59,16m² x 100,20R$ (valor proposto pela empresa 

na licitação) = 5.927,83R$(Adição) 

 

EM GERAL: 

- ADIÇÃO: R$ 5.927,83 

 

As demais cláusulas e condições do Contrato Original permanecem 
inalteradas. 

 
E por estarem de acordo, assinam este instrumento em três (3) vias 
iguais, com as testemunhas abaixo assinadas e qualificadas. 

                    

Romelândia SC, 07 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

JUAREZ FURTADO  VIGA CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA EIRELI 

Prefeito Municipal  MOUSER DE MARCO 
  CONTRATADO 

 

Departamento Jurídico: 
 

 
 

ANDRIELI ROTAVA 
Procuradora Jurídica  

AOB/SC 38.324 
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