
TERMO ADITIVO nº 37/21. 
 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 25/20 de 25/08/2020. 
 
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 
  
 MUNICÍPIO DE JUPIÁ, pessoa jurídica de direto público, com endereço na Rua Rio Branco, 320, centro, no Município de Jupiá – SC, 
inscrita no CNPJ sob o n.° 01.593.132/0001-37, representado neste ato pelo Prefeito Municipal em exercício, DIRCEU RIBEIRO DE CANDIDO, 
brasileiro, casado, titular do CPF nº 508.670.329-87, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, 
 

A EMPRESA CONSTRUTORA R S R LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 02.445.944/0001-06, com endereço na Rua Jarbas Mendes, 98, sala, bairro 
Brasilia, na cidade de São Lourenço do Oeste – SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

 
Considerando, orçamentos, manifestação da Engenharia Civil da AMNoroeste, responsável pela elaboração dos projetos; 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

Ficam adicionados os seguintes itens ao contrato supra citado, conforme segue: 

Item Serviço Adicionado Qdade/Un Preço Unitario Total 

12.1 Execução de passeio(calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldado IN LOCO, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 
cm, armado. 

33,25M² 58,16 1.933,82 

12.2 Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, FCK 30 MPA, 
lançamento, adensamento e acabamento – espessura de 2cm. 

0,53m² 416,12 220,54 

12.3 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com 
parafusos – fornecimento e instalação. 

3,36m² 664,89 2.234,03 

12.4 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes duas demãos. 25,73m² 12,59 323,94 

12.5 Lastro com material granular(pedra britada nº2) aplicado em pisos ou 
radiers, espessura 5cm. 

3,00m² 99,51 298,53 

12.6 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 aguas 
para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou 
termoacustica, incluso transporte vertical. 

30,00m² 27,62 828,60 

Total Geral – R$ 5.839,46(cinco mil oitocentos e trinta e nove reais c/ quarenta e seis centavos). 
 

 As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, sem emendas ou rasuras, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 
 
Município de Jupiá – SC, 24 de Agosto de 2021. 
 
 
 
DIRCEU RIBEIRO DE CCANDIDO    CONSTRUTORA RSR 
Contratante     Contratada 
 
Fiscal designado para este aditivo: 
 
Giamili Rossoni Turmina - _________________________________________________ 
   Assinatura 
 
Testemunhas: 

NOME: 
 
CPF: 
 
ASSINATURA 
 

NOME: 
 
CPF: 
 
ASSINATURA 

 
Após análise do conteúdo acima mencionado, verificou-se que este 
cumpre os requisitos exigidos pela Lei nº 8.666/93, 10.520/02 e 
suas alterações posteriores, opinando assim pela assinatura do 
presente termo aditivo. 
 
 

Jorge Matiotti Neto 
Assessor Jurídico 
OAB/SC 17879-B 


