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EXTRATO TERMO ADITIVO N. 3/2022 

 

Processo de Licitação: 2/2022 

Número da Licitação: 2/2022 

Contrato n. 11/2022 

  

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de 

empresa especializada de serviços de engenharia, com fornecimento de material e de mão de 

obra, para execução de reforma nas fachadas e no prédio da Câmara Municipal, de Turvo/SC, 

que visa suprimir e adicionar itens da reforma. 

 

A CÂMARA DE VEREADORES DE TURVO/SC, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.990.294/0001-85, com endereço na Av. Municipal, nº 2547, 

Cidade Alta, neste ato representada por seu Presidente Senhor SAMUEL NEOTI, doravante 

denominada CONTRATANTE, e, a Empresa SORELLA MATERIAIS E CONSTRUCOES 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rod. Luiz Rosso, no município de 

Criciúma/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.660.361/0001-41 , neste ato representada por 

GUILHERME SILVEIRA MANENTI, inscrito no CPF 096.320.659-13, doravante designada 

CONTRATADA, resolvem, com fundamento no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº 

8.666/1993, firmar o presente TERMO ADITIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:  

 

OBJETO: acréscimo no valor de R$10.869,93 correspondentes a supressão e acréscimo nos 

percentuais de 8,50% e 16,00%, respectivamente, conforme seguem: 

- Suprimidos o valor total de R$ 12.318,12 (doze mil trezentos e dezoito reais com doze 

centavos), de acordo com a planilha orçamentária; 

- Acrescidos o valor total de R$ 23.188,05 (vinte e três mil, cento e oitenta e oito reais e cinco 

centavos), de acordo com a planilha orçamentária. 

 

DO VALOR: Fica alterado o valor total original da contratação para R$ 155.835,80 (cento e 

cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais com oitenta centavos).   

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO  

01.031.0024.2.001 – Manutenção e Funcionamento da Câmara 

4.4.90.00.00.00.00.00 0080 Recursos Ordinários  

Turvo/SC, 24 de outubro de 2022.  

 

VEREADOR SAMUEL NEOTI 

Presidente Da Câmara de Vereadores 

CONTRATANTE 
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