
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017. 
 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL Nº 012/2017, CELEBRADO EM DECORRÊNCIA DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 008/2017 – EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/2017. 
 
   Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DAS MISSSÕES, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.410.463/0001-40, com sede na Avenida 20 de 
Março, nº 1385, na cidade de São José das Missões/RS, neste ato representado pelo seu 
Prefeito Municipal, Sr. Silvio Pedrotti de Oliveira, brasileiro, residente e domiciliado 
neste Município, para tal denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 
PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 13.250.019/0001-38, estabelecida na Avenida D. Pedro II, Bairro São 
Paulo, na cidade de Tapejara/RS, neste ato representado por seu sócio, Sr. Márcio 
Parisotto, brasileiro, maior, portador da Carteira de Identidade nº 3572075 - SSP/SC, 
inscrita no CPF sob o nº 040.952.059-46, de ora em diante denominada de 
CONTRATADA, 
 
CONSIDERANDO: 
A. Que houve um equívoco no somatório do memorial descritivo elaborado pela 
Engenheira do Município, bem como na planilha orçamentária apresentada pela empresa, 
quando do julgamento das propostas, no que se refere ao item 2.17 "Abrigo em 
alvenaria com cobertura em fibrocimento 6mm (6,00m2)" na coluna referente ao 
material, conforme consta nos documentos em anexo.  
B. Que o valor total do material foi orçado em R$ 228.625,57 (em função do equívoco 
antes referido), porém diante do valor real obtido na soma da planilha orçamentária, o 
valor do material corresponde a R$ 228.625,56. Contudo, o valor total (material e mão 
de obra) está de acordo com o valor máximo aceitável da obra e o valor correto da soma: 
R$ 286.628,67, em virtude da função "arredondar" da planilha excel, não havendo 
prejuízo às partes contratantes; 
C. Que para encerrar o Contrato de Repasse, celebrado entre o Município e a Caixa 
Econômica Federal, para consecução do Convênio, é necessário corrigir tais valores; 
D. Que o presente Termo Aditivo encontra amparo legal no artigo 65 da Lei 8.666/93; e 
E. Que as partes compuseram e desejam alterar condições contratuais. 
 
Resolvem por ter entre si, justo e acordado, celebrar o presente Termo Aditivo ao 
Contrato nº 012/2017 que se regerá pelos seguintes termos e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1. O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula Segunda do Contrato nº 
012/2017. 
 



CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 
1. Em função das justificativas apresentadas, a Cláusula Segunda do Contrato nº 012/2017 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
"A CONTRATADA se obriga a executar as obras/serviços, fornecendo material e mão de 
obra para consecução do objeto deste Contrato pelo valor total de R$ 286.628,67 
(duzentos e oitenta e seis mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), 
sendo que R$ 228.625,56 é o valor do material e R$ 58.003,11 é o valor da mão de obra. 
 
Parágrafo Único..." 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
1. As presentes alterações passam a integrar e complementar o Termo de Contrato 
principal e obrigam as partes e seus sucessores, bem como ficam expressamente 
ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do instrumento original, naquilo que 
não conflitarem com o conteúdo deste Aditivo. 
E por estarem assim de pleno acordo, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem, 
para que surta, desde logo, os efeitos nele contidos. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS 
MISSÕES/RS, 23 DE MAIO DE 2017. 

 
 

______________________________________ 
SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

______________________________________ 
EMPRESA PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA-EPP. 

Sr. Márcio Parisotto  
CONTRATADA 

 
 

_____________________________________ 
Sr. Marcio Parisotto 

Responsável Técnico da Empresa 
CREA/RJ nº 7141285 

TESTEMUNHAS: 
 
1º - __________________________ 
Nome: Valmir Antonio de Souza 
 
2º - __________________________ 
Nome: Sergio do Nascimento Ribeiro 
 



 


