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         ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E ADITAMENTO DE SERVIÇOS (ALTERAÇÃO DE
CONTRATO) Nº 018/2018, REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 2452016

Através do presente termo aditivo de alteração de contrato, as partes, de comum acordo, resolvem
suprimir parcialmente e aditar o objeto do contrato de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA,
consistente na pavimentação com pedras irregulares de trecho de estrada municipal
localizada  no  Bairro  Tranquilo  Guzzi,  Ruas  C,  H  e  I celebrado  entre  o  MUNICÍPIO  DE
PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e empresa ADEMIR LUIZ BOGONI - EPP,
autorizado  através  do  Processo  nº  154/2016,  Licitação  nº  013/2016,  modalidade  TOMADA DE
PREÇO.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69
Endereço: (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111
Centro, Pinheiro Preto -  SC.
Representada por:  PEDRO RABUSKE

CONTRATADA: 
Empresa:  ADEMIR LUIZ BOGONI - EPP
CNPJ-MF n.º. 83.004.044/0001-77
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 399 – Centro. Videira - SC
CEP: 89560-000
Representada por: Ademir Luiz Bogoni

FUNDAMENTO LEGAL: § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRATO A SER ADITADO 

O  presente  contrato  tem  por  objeto  ACOMETER  a  contratada  a  execução  de  obra  de
engenharia,  consistente  na  pavimentação  com  pedras  irregulares  de  trecho  de  estrada
municipal localizada no Bairro Tranquilo Guzzi, Ruas C, H e I, num total de 3.428,79m² (três
mil, quatrocentos e vinte e oito e setenta e nove metros quadrados), na forma do Projeto
Básico aprovados através da Portaria nº 296, de 18 de maio de 2016, que passam a fazer
parte integrante deste contrato independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A RUA “C”

2.1 Durante a execução das obras na Rua “C”, verificou-se a necessidade da alteração da locação
da pavimentação, sendo anteriormente prevista a execução de 2 quadras, porem, verificou-se no
local  que entre a elaboração do projeto,  aprovação do mesmo e liberação,  houve a execução
parcial  da  pavimentação,  sendo  que  uma  das  duas  quadras  projetadas  já  estava  executada
parcialmente, isso em função de que na mesma foram edificadas casa populares em convenio com
a  FECOHASC,  e  no  contrato  previa  a  pavimentação  parcial,  que  foi  executada  durante  a
construção das mesmas.
Assim sendo, ficou definida a execução da oura metade da quadra como também de mais uma
quadra após esta, com a finalidade de fazer o fechamento total da rua como compensação.
Salientamos ainda que em função da proposta inicial do projeto, que previa a rede pluvial no centro
da pisa, verificou-se no local que já possui no referido eixo a rede coletora de esgoto, assim sendo,
alterou-se o alinhamento da rede águas pluviais para a lateral alterando assim suas quantidades
em relação ao quantitativo inicialmente previsto.
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Logo, foram aferidos serviços à glosar e a aditar em função da referida alteração e compensação
conforme segue em planilhas.
Referente aos aditamentos,  a quantidade de meio fio baseou-se na execução da rua a fim de
totalizar a pavimentação da mesma, sendo quer a parte que ficou para a execução neste contrato
compreende a uma extensão maior de meio fio, porem, com área de pavimentação a mesma em
função da área já pavimentada. Referente ao passeio a aditar,  em função da extensão linear a
maior, houve um incremente na área de passeio e execução do lastro de pedrisco.
Referente as glosas, na o que tange a parte de drenagem, em função da mudança da posição da
rede coletora, e que ainda, já estava pavimentada parcialmente a via, houve glosas na parte de
pavimentação no item locação, base e pedrisco e pavimentação em pedras irregulares, sendo que
todo o levantamento quantitativo segue planilha orçamentaria a seguir:

DA SUPRESSÃO DA RUA “C”

DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR UNIT VLR TOTAL
Locação de pavimentação com pedras irregulares M² 278,85 R$ 1,75 R$ 487,99

Escavação mecânica de solo até 2,50m M³ 7,18 R$ 14,00 R$ 100,52
Tubo de concreto simples C-2 400mm incluso 
assentamento

M 8,97 R$ 75,00 R$ 672,75

Reaterro/material de vala compacta mecanica M³ 5,74 R$ 5,00 R$ 28,70
Caixa tipo boca de lobo em concreto unid 2,00 R$ 450,00 R$ 900,00
Poço de visita água pluvial em concreto arm 
1x1x1m4x=40cm

Unid 4,00 R$ 850,00 R$ 3.400,00

Regularização e compactação de sub-leito 100% PN m² 278,85 R$ 1,40 R$ 390,39
Base pedrisco h=10cm m² 278,85 R$ 10,00 R$ 2.788,50
Pavimentação em pedras irregulares m² 278,85 R$ 35,00 R$ 9.759,75

TOTAL GERAL: R$ 18.528,60

DO ADITAMENTO DA RUA “C”

DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR UNIT VLR TOTAL
Meio fio de concreto 12x15x30x100-fck 15 mpa M 16,97 R$ 30,00 R$ 509,10

Regularização e compactação manual de terreno M² 104,73 R$ 3,00 R$ 314,19
Lastro de pedrisco – esp=5cm M³ 5,24 R$ 85,00 R$ 445,40

TOTAL GERAL: R$ 1.268,69

CLÁUSULA TERCEIRA: JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A RUA “I”

Durante a execução das obras na Rua "I" verificou-se no local que n eixo da via existe a
rede coletora de esgoto, assim sendo, alterou-se o alinhamento da rede de águas pluviais
para a lateral  alterando assim suas quantidades em relaçao ao quentitaivo inicialmente
previsto.
Logo, foram aferidos serviços à glosar e a aditar em função da referida alteração conforme
segue planilhas.
Referente  aos  aditamentos,  a  quantidade  de  meio-fio  baseou-se  na  execução  da  rua
considerando a necessidade de travamento no pavimento em função da declividade da rua
principalmente  próximo  ao  seu  término.  houveram  também   acréscimos  na  parte  de
drenagem pluvial sendo, escavação, tubulação e reaterro.
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Referente as glosas, houveram na parte de drenagem, em função da mudança da posição
da rede coletora sendo de poços de visita e ainda houveram glosas na pavimentção, pois
em  função  da  topografia  muito  acidentada,  executou-se  área  a  menosr  pavimentação
(5,00m  comprimento  x  9,00  m  de  largura)  e  passeios,  sendo  glosados  locação  de
pavimentação regularização, base em pedrisco, meio-fio, sendo que na quantidade aferida
de meio-fio  houve o desonto em função do encurtamento da rua,  e um acréscimo em
função do travamento do pavimento em função da declividade no final  da rua,  ficando
resultane  somente  uma  oequena  glosa,  glosado  ainda  a  pavimentação  em  pedras
irregulares e na área de passeio, a regularização e compactação do terreno e lastro de
pedrisco, sendo todo o levantamento quantitativo segue planilha orçamentária a seguir.

DA SUPRESSÃO DA RUA “I”

DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR UNIT VLR TOTAL
Locação de pavimentação com pedras irregulares M² 45,00 R$ 1,75 R$ 78,75

Poço de visita água pluvial em concreto arm 
1x1x1m4x=40cm

Unid 2,00 R$ 850,00 R$ 1.700,00

Regularização e compactação de sub-leito 100% PN m² 45,00 R$ 1,40 R$ 63,00

Meio fio de concreto 12x15x30x100 – fck 15Mpa M 0,75 R$ 30,00 R$ 22,50

Base pedrisco h=10cm m² 45,00 R$ 10,00 R$ 450,00

Pavimentação em pedras irregulares m² 45,00 R$ 35,00 R$ 1.575,00

Regularização e compactação manual de terreno M² 36,00 R$ 3,00 R$ 108,00

Lastro de pedrisco – esp=5cm M³ 1,80 R$ 85,00 R$ 153,00

TOTAL GERAL: R$ 4.150,25

DO ADITAMENTO DA RUA “I”

DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR UNIT VLR TOTAL
Escavação mecanica de solo até 2,50m M³ 17,05 R$ 14,00 R$ 238,70

Tubo de concreto simples C-2 400mm incluso 
assentamento

M 21,31 R$ 75,00 R$ 1.598,25

Reaterro/material de vala compactação mecanica M³ 13,63 R$ 5,00 R$ 68,15
TOTAL GERAL: R$ 1.905,10

CLÁUSULA QUARTA: JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A RUA “H”
Durante a execução das obras da rua “H” verificou-se no local que no eixo da via existe a
rede coletora de esgoto, assim sendo, alterou-se o alinhamento da rede de águas pluviais
para a lateral alterando assim suas quantidades em relação ao quantitativo inicialmente
previsto. 
Logo, foram aferidos serviços á glosar e a aditar em função da referida alteração conforme
segue planilhas. 
Referente  aos  aditamentos,  a  quantidade  de  meio-fio  baseou-se  na  execução  da  rua
considerando a necessidade de travamento do pavimento em função da declividade da rua
principalmente  próximo  ao  seu  término.  Houveram  também  acréscimos  na  parte  da
drenagem pluvial sendo, escavação, tubulação e reaterro.
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Referente as glosas, houveram na parte de drenagem, em função da mudança da posição
da rede coletora sendo de poços de visita e ainda houveram glosas na parte de passeios,
pois  os  mesmos  já  estavam  executados  por  alguns  proprietários,  sendo  todo  o
levantamento quantitativo segue planilha orçamentaria a seguir. 

DO ADITAMENTO DA RUA “H”

DESCRIÇÃO UNI
D

QUANT VLR UNIT (R$) VLR TOTAL (R$)

Meio – fio de concreto 12x15x30x100-fck
15Mpa

M 9,05 30,00 271,50

Escavação mecânica de solo até 2,50m M³ 20,20 14,00 282,80
Tubo  de  concreto  simples  C-2  400mm
incluso assentamento

M 25,25 75,00 1.893,75

Reaterro/  material  de  vala  compactação
mecânica 

M³ 16,16 5,00 80,80

Total geral 2.528,85

DA SUPRESSÃO DA RUA “H”

DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR UNIT (R$) VLR TOTAL (R$)
Poço de visita água pluvial em concreto
arm 1x1x1m4m d=40cm

Unidade 2,00 850,00 1.700,00

Regularização e compactação manual de
terreno 

M² 96,63 3,00 289,89

Lastra de pedriscos – esp=5cm M³ 4,83 85,00 410,55
Total geral 2.400,44

O orçamento dos valores aditados, conforme apresentado em planilha pela empresa
vencedora é de R$2.528,85 (dois mil,  quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco
centavos) e o orçamento e dos valores glosados, conforme apresentando em planilha pela
empresa vencedora é de R$2.400,44 (dois mil,  quatrocentos reais e quarenta e quatro
centavos), logo, considerando o valor do contrato da obra R$ 49.626,00, sendo suprido
R$2.400,44 e aditado R$ 2.528,85, fica o valor da obra de R$49.754,41 (quarenta e nove
mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO

A contratada declara inexistir prejuízo em razão da presente supressão, pelo que dá ampla rasa e
geral quitação ao Ente Público, renunciado qualquer direito  decorrente do contrato ora rescindido.

E , por assim acordarem, firmam este instrumento de rescisão contratual em quatro vias, de igual
teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto - SC, 10 de abril de 2018.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO        
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PEDRO RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMIR LUIZ BOGONI - EPP

TESTEMUNHAS:
1).........................................                2) .........................................
     Nome:                                                   Nome:
      CPF:                                                      CPF:
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