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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 – Fone: 48-
32770122 R. 202  
www.pmspa.sc.gov.br – 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 29/2020 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE AL-
CÂNTARA E A EMPRESA QUALIDADE PAVIMENTAÇÕES 
LTDA 
 

 
 CONSIDERANDO a regra do art. 57, § 1o , IV da Lei n°. 8.666/1993, que permite o aumento 

das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

 CONSIDERANDO que o acréscimo se faz necessário perante à necessidade real da obra 

quanto a proteção do bordo de pista, para tanto, conforme verificado no projeto da obra e tam-

bém conforme vistoria em campo, constatamos a necessidade de aumentar a quantidade do ser-

viço sarjeta triangular de concreto - STC 01, item 3.1 da planilha de orçamento da obra.  

            Terceiro Aditivo que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂN-

TARA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, com endereço na Praça Leo-

poldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.613.101/0001-09, neste ato 

representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CHARLES DA CUNHA, doravante denominada sim-

plesmente PREFEITURA, e de outro lado à empresa QUALIDADE PAVIMENTAÇÕES LTDA, com se-

de na Rua da Praça, nº241, Pedra Branca – Palhoça/SC CEP: 88.137-086, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 00.820.854/0001-14, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em decorrência do 

Contrato n.º 29/2020, passando a vigorar o que segue: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO N° 29/2020:  

1.1-  O contrato n°. 29.2020, tem por objeto Contratação de uma empresa especializada para a 
Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Ambrósio kuhn neste Município, numa 
extensão total de 888,770 metros,  com execução de trabalhos e terraplanagem, conforme 
memorial e cronogramas deste Edital. 

 

1.1.1. O presente aditivo tem como objeto a execução das calhas e sinalizações viárias na con-
tinuação da pavimentação da Rua Ambrósio Kuhn. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE 
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2.1. De acordo com a o pedido da Contratada em anexo e a autorização do poder executi-
vo, fica acrescido um valor de R$ 40.920,00 (trinta e sete mil trezentos e setenta e um real 
e cinquenta centavos). Que corresponde a um percentual aproximado de 4,94% sobre o va-
lor original contratual. 
 
2.1.1. Em se tratando o objeto deste contrato de serviços relativos à recuperação efetivada 
pela CONTRATADA, fica estabelecido que do valor informado no item 2.1 supra, R$ 
28.644,00 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais) refere-se aos MATERIAIS, 
R$ 12.276,00 (doze mil duzentos e setenta e seis reais) refere-se a EQUIPAMENTOS e MÃO 
DE OBRA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  

07.01.1.105.4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 (116) 
 

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 
4.1- Todas as demais cláusulas e ajustes constantes do Contrato n.º 29/2020 continuam em vigor, 

revogando-se somente aquilo que for conflitante a este terceiro termo aditivo. 

4.2- Este terceiro Aditivo passa a vigorar na data de sua assinatura. 

 

Assim acordadas e ajustadas, PREFEITURA e CONTRATADA assinam este instrumen-

to em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

São Pedro de Alcântara/SC, 15 de Abril de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CHARLES DA CUNHA 
Prefeito Municipal  

 
 
 

 
 

 
QUALIDADE PAVIMENTAÇÕES LTDA  

CNPJ/MF: 00.820.854/0001-14 


