
Página 1 de 4 

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 – 

TERMO ADITIVO CONTRATUAL 

 

TERMO ADITIVO nº 01 ao Contrato nº 09.2020, decor-

rente do processo licitatório nº 10\2020, que seguiu a 

modalidade Tomada de Preços, subsidiado com re-

cursos oriundo de repasse do Ministério do Desen-

volvimento Regional, por intermédio da CAIXA Eco-

nômica Federal- Contrato de Repasse nº 

844652\2017\MCIDADES\CAIXA, firmado entre o 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, enquanto 

CONTRATANTE e METAL PERFEITO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELI, enquanto CONTRATADA. 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leo-

poldo Francisco Kretzer, 01, Centro, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF 

sob o n.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CHARLES 

DA CUNHA, inscrito no CPF sob o nº 066.071.219-93, e portador da Carteira de Identidade nº 

5.399.905, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, 

METAL PERFEITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, com sede na Rua Matias Kabuchi, nº 

234, Bairro: Barreiros, CEP: 88.117-450 São José/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.811.509/0001-14, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada 

por seu representante legal, o Sr. ÂNGELO JOSÉ ZANONA JÚNIOR, portador do CPF nº 

039.653.989-03, RG nº 3.841.456-2. 

As partes celebram este Termo Aditivo, com fundamento nos artigos 57, 58, 60 e §5º do art. 79, 

todos da Lei 8.666\1993, e estabelecem as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução da obra contratada 

e a observância e adequação do prazo de vigência do contrato, atrelando-o à vigência do crédito 
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orçamentário. Em conformidade com o informado pela empresa contratada no cronograma físico 

financeiro atualizado, que previu a estimativa de 102 (cento e dois) dias para a execução da obra, 

conforme Ofício nº 01\2021, Anexado a este Aditivo e, atentando para o conteúdo do Parecer Ju-

rídico nº 14\2021, da Procuradoria Municipal de São Pedro de Alcântara, de forma temporária e 

excepcional, para a melhor adequação às finalidades precípuas da Administração Pública e aqui, 

nomeadamente ao que estabelece a Lei nº 8.666\1993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DO 

OBJETO DO CONTRATO Nº 09\2020 

2.1 Por meio deste aditivo, o prazo do contrato nº 09\2020 fica expressamente adstrito à vigência 

dos respectivos créditos orçamentários. Tendo sido aditivado o Contrato de Repasse nº 

869964\2018- Operação 1058402-78, mediante Convênio nº 844652\2018, até a data de 31 de 

Dezembro do ano de 2021, o prazo do presente contrato passa a ser, por ordem de vinculação ao 

crédito, 31 de dezembro de 2021, nos exatos termos do caput do art. 57 da Lei nº 8.666\1993. 

2.2. Considerando disposição do §5º do art. 79, da Lei 8.666\1993, o prazo para a execução do 

contrato, a fim de cumprir o escopo para o qual foi firmado, com a entrega da obra licitada com-

pleta, será de 150 (cento e cinquenta dias), a contar da data de assinatura do presente termo adi-

tivo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS 

3.1 O preço dos serviços continua sendo aquele constante da proposta apresentada pela empresa 

Contratada no Processo Licitatório nº 10\2020, alçando o valor total de R$ 212.262,10 (Duzentos e 

doze mil, duzentos e sessenta e dois reais e dez centavos).  

3.2. Considerando a efetivação do pagamento da quantia de R$ 29.704,93 (vinte e nove mil, sete-

centos e quatro reais e noventa e três centavos), resta ainda o pagamento do saldo, pela CON-

TRATANTE à CONTRATADA, do montante de R$ 182. 557,17 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos 

e cinquenta e sete reais e dezessete centavos). Cabendo apenas observar e atualizar o percentual 

constante no item 3.1.1 da Cláusula Terceira do Contrato nº 09.2020, a fim de discriminar o mon-

tante que será destinado ao pagamento dos materiais e equipamentos e aqueles que serão direci-

onados à mão de obra, mantendo-se as demais disposições previstas no contrato 09.2020. 
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CLÁSULA QUARTA- DA COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO E DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO 

DO ISS OS VALORES RELATIVOS AOS MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA 

4.1. No ato de liquidação da despesa oriunda do contrato que ora se aditiva, o Município CON-

TRATANTE, pelo seu serviço de contabilidade, comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação 

e fiscalização de tributos da União e do Estado, as características e os valores pagos à CONTRATA-

DA, atentando para o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE 

603.497/MG, com repercussão geral, reiterou seu entendimento no sentido de que é possível de-

duzir da base de cálculo do ISS o valor dos materiais utilizados na prestação de serviço de constru-

ção civil, nos exatos termos do art. 7º, §2º, inciso I da Lei Complementar nº 116, de 31 de Julho de 

2003. 

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS DESPESAS E RECURSOS 

5.1 A despesa decorrente deste contrato será custeada por ação do Ministério do Desenvolvimen-

to Regional, por intermédio da Caixa Econômica Federal, com recursos decorrentes do Contrato de 

Repasse- Operação nº 1039395-79-SICONV nº 844652, oriundo do Programa de Planejamento 

Urbano. No âmbito da Prefeitura, citado recurso está previsto no orçamento fiscal vigente, com a 

seguinte classificação: 

07.01.1.071.4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 (87); 07.01.1.071.4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 (88) 

PARÁGRAFO ÚNICO: As eventuais despesas para o exercício subsequente serão alocadas à dota-

ção orçamentária respectiva na Lei Orçamentária Anual correspondente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO  

6.1- Este Termo Aditivo terá sua vigência atrelada à vigência do crédito orçamentário, conforme 

previsão constante no item 2.1 da Cláusula Segunda, supra e mais especificamente a partir de 22 

de março de 2021 até 31 de dezembro de 2021. Deverá, contudo, o CONTRATADO atentar-se ao 

prazo de 150 (cento e cinquenta dias) para cumprimento do escopo do contrato, conforme item 

2.2 da Cláusula Segunda deste aditivo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Concluído o prazo de vigência deste Termo Aditivo ou havendo a sua ex-

tinção antecipada, ficam automaticamente restabelecidas as cláusulas e condições contratuais 

previstas antes da celebração do presente Termo Aditivo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O presente Termo Aditivo poderá ser rescindido unilateralmente pelo 

Contratante, com o restabelecimento das condições originais do contrato, na hipótese da Contra-
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tada não cumprir satisfatoriamente as obrigações estabelecidas no artigo 79 da Lei 8.666\1993, 

após ser garantido à Contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO  

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) 

dia útil do mês subsequente ao da assinatura. 

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor 

e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

São Pedro de Alcântara, 22 de março de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CHARLES DA CUNHA 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 

METAL PERFEITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 
CNPJ nº 00.811.509/0001-14 


