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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2022 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2022, CELEBRADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA E CONCRETA OBRAS E PAVIMENTAÇÕES 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 CONCRETA 

OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA,  pessoa jurídica de direito privado, sito à Rua John Kennedy, nº 864, 

Bairro Centro, cidade de Rio do Oeste,  Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n° 34.383.717/0001-81 

neste  ato representada por seu titular, Senhor DALCIR CATAFESTA, inscrito no CPF sob o n° 893.674.809-20, 

brasileiro, solteiro, empresário, residente John Kennedy, nº 864, Bairro Centro, cidade de Rio do Oeste 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  

O aditivo se faz necessário, uma vez que houve a necessidade de readequação do projeto inicial. Relata-se 

que não houve a previsão de “execução de rodapé cerâmico”, sendo um item necessário para o bom acabamento da 

cerâmica. Sendo assim, entende-se que deverá ser executado o item conforme planilha anexa. Quanto ao item 

“contenção” na piscina, observou-se que não há previsão deste item na planilha orçamentária, sendo este, um 

elemento importante para manter a estabilidade e integridade em piscinas de fibra, assim, entende-se que deverá ser 

executado o item conforme planilha anexa.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DOS VALORES  
I –  Acrescer o valor de R$ 8.903,54 (oito mil novecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos).  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global do contrato passa R$233.164,52 (duzentos e trinta e três mil cento e 

sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), para R$ 242.068,06 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta 

e oito reais e seis centavos), resultando em um acréscimo aproximado de 3,81% ao contrato original.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato n. 03/2022, 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), 27 de setembro de 2022. 

 

 

     ____________________________                                                                _____________________________ 

   FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                     CONCRETA OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA 

         Osmar Frederico Korb                                                                                  Dalcir Catafesta 

          CONTRATANTE                                                                                        CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 

 

______________________________                                                                ____________________________       

Aline de Souza                                                                                                Gabriela Carolina da Silva 

CPF: 093.764.859-04                                                                                         CPF: 098.778.479-06  
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