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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2021, CELEBRADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA E TESNUS CONSTRUÇÕES LTDA LTDA. 

 

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado a PREFEITURA DE AGRONÔMICA, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º83.102.590/0001-90, com sede à Rua 7 de Setembro, 215, 

Centro, Agronômica – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal César Luiz Cunha, inscrito no CPF nº 

379.381.009-78, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE de outro lado, a empresa TESNUS 

CONSTRUÇÕES LTDA,  pessoa jurídica de direito privado, sito à Rua Artur Tridapalli, nº 80, Bairro Centro, 

cidade de Agronômica,  Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n° 38.132.974/0001-00, neste  ato 

representada por seu titular, Senhor MARCOS NERI POFFO, inscrito no CPF sob o n° 035.319.859-57, 

nacionalidade, brasileira, casado, profissão empresário, residente nesta cidade, a seguir denominada 

CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado o presente instrumento, celebrado e elaborado de acordo com a Lei 

nº 8.666/93 mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – JUSTIFICATIVA  
Obras em construção apresentam características de ajustes no desencadear das mesmas. Neste caso, houve a 

necessidade de realizar glosa, conforme ofício e memorial anexo.  Considerando as solicitações do prefeito 

municipal, quanto à não execução das janelas J1e J2 na fachada “VISTAS FUNDOS”, realizando o fechamento 

dessas aberturas em alvenaria e seus acabamentos.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DOS VALORES  
I – suprimir o valor de R$ 5.203,54 (cinco mil duzentos e três reais e cinquenta e quatro centavos) do valor 

referente a obra da construção da casa mortuária. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global do contrato passa de R$ 378.155,02 (trezentos e setenta e oito mil cento 

e cinquenta e cinco reais e dois centavos), para R$ 372.951,48 (trezentos e setenta e dois mil novecentos e 

cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos)  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato n. 08/2021, desde que não contrariem o que ficou convencionado 

no presente Termo Aditivo.  

 

E por assim estarem acordes, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente 

Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 

(três) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas 

igualmente subscrita.  

 

                                                                                    Agronômica (SC), 13 de outubro de 2021. 

 

 

   --------------------------------------------                                            ----------------------------------------------

PREFEITURA DE AGRONÔMICA                                                       TESNUS CONSTRUÇÕES LTDA 

Cesar Luiz Cunha                                       MARCOS NERI POFFO 

  CONTRATANTE                                                                                               CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 

 

______________________________                                                                ____________________________       

Aline de Souza                                                                                                Gabriela Carolina da Silva 

CPF: 093.764.859-04                                                                                         CPF: 098.778.479-06  
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