
1 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL DE EXECU-

ÇÃO DE OBRA PÚBLICA nº 017/2012 

Tomada de Preços nº 001/2012 - Processo Administrativo nº 2.184.372/11 

 

I - PARTES: 

A - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, inscrito no CNPJ sob nº. 

92403567/0001-27, com sede na cidade de Taquaruçu do Sul, RS, à Rua do Comércio, nº. 1.424, CEP 

98410-000, telefone (55) 3739-1079, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Mauro 

Olinto Sponchiado, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº. 494125660-34, Cédula de Identidade nº. 

5042533686, SSP/RS, residente e domiciliado a Rua da Figueira, nº.70, na cidade de Taquaruçu do Sul, 

RS. 

CONTRATADA: NONO BINO CONSTRUTORA LTDA, empresa com sede na cidade de Taquaru-

çu do Sul, RS, sito a Rua São Paulo, nº 147, sala, inscrita no CNPJ sob nº 13715809/0001-41, neste ato 

representada pelo seu Sócio-administrador, Sr. Geovani Bonafé, brasileiro, solteiro, comerciante, ins-

crito no CPF n. 002.536.170-81, portador da Carteira de Identidade nº 7077434061, expedida pelo SJS-

RS, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 147, na cidade de Taquaruçu do Sul – RS.     

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL; 

O presente contrato rege-se pelas disposições da lei nº 8.666/93, e da Licitação na modalidade Tomada 

de Preços nº 001/2012 e seus anexos. 

 

III – OBJETO DO CONTRATO 

Contratação de serviços para execução da Etapa “01” construção de um pavilhão industrial, tudo con-

forme memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, plantas, projetos arquitetônico e 

de engenharia, elétrico e PPCI, que fazem parte integrante do presente contrato, no lote nº 01 da quadra 

"65" de propriedade do Município, localizado à Rua Marginal no distrito industrial, na cidade de Ta-

quaruçu do Sul. 

 

IV – OBJETO DESTE TERMO ADITIVO 

I – Alterar os valores referentes à Etapa “01”, constantes na Cláusula Segunda, mediante a supressão no 

contrato original do valor de R$6.023,51(seis mil e vinte e três reais e cinqüenta e um centavos), dos 

quais R$3.519,79 (Três mil quinhentos e dezenove reais e setenta e nove centavos) referentes a custos 

de materiais, e R$2.503,72 (Dois mil quinhentos e três reais e setenta e dois centavos), referente a su-

pressão de mão de obra e o acréscimo de R$ 21.498,37 (Vinte e um mil quatrocentos e noventa e oito 

reais e trinta e sete centavos), dos quais R$ 15.709,03 (Quinze mil setecentos e nove reais e três centa-

vos) referentes a custos de materiais, e R$ 5.789,34 (Cinco mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta 

e quatro centavos) referente acréscimo de mão de obra, conforme Orçamento Memória de Cálculo, a-

nexo ao presente termo aditivo. 

II – Com os ajustes efetuados, haverá um acréscimo no valor de R$15.474,85 ( Quinze mil quatrocentos 

e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), dos quais R$12.189,24 ( Doze mil cento e oitenta e 

nove reais e vinte e quatro centavos), referente a acréscimo de materiais e R$3.285,61 (Três mil duzen-

tos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), referente a acréscimo de mão de obra. 
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III – Com as alterações propostas a Cláusula Segunda do Contrato original passa a constar com a se-

guinte redação: 

“CLÁUSULA SEGUNDA: PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Pelos materiais e serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total 

de R$ 381.170,06 (Trezentos e oitenta e um mil cento e sete reais e seis centavos), dos quais R$ 

260.566,23 (Duzentos e sessenta mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos) corres- 

pondentes ao valor dos materiais aplicados, e R$ 120.603,83 (Cento e vinte mil seiscentos e três reais e 

oitenta e três centavos) correspondentes à mão de obra da seguinte forma:  

I - O representante da Prefeitura Municipal, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato efetuará medições a cada 30 dias e, ao final de cada etapa, analisará o avanço físi-

co real dos serviços, o cronograma de execução e verificará o exato cumprimento das obrigações do 

contrato no período da medição quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução e 

emitirá a correspondente planilha de medição.       

II - Os pagamentos serão mensais, por etapas efetivamente executadas e comprovadas, de acordo com a 

planilha de medição e nota fiscal, devidamente aceitas pelo CONTRATANTE, sendo efetuados no pra-

zo máximo de até 30 (trinta) dias após a entrega da fatura.  

III- Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a nota fiscal e fatura correspon-

dente na Secretaria da Fazenda.              

IV - Havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução de cada parcela da obra, será 

acrescido ao valor da respectiva fatura o equivalente a 0,1% por dia útil de atraso, a título de compensa-

ção e penalização. 

V - O Município se responsabiliza pela abertura da matrícula da obra junto ao INSS e fará a retenção do 

imposto, quando do pagamento pela fatura emitida da obra. 

VI - O Município fará o desconto do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) no per-

centual de 3% (três por cento) sobre o valor da mão-de-obra ou serviços, em conformidade com as pla-

nilhas orçamentárias.” 

IV – Permanecem inalteradas as demais disposições e condições não expressamente alteradas por este 

Termo Aditivo. 

 

Taquaruçu do Sul, RS, 25 de outubro de 2012. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL                      NONO BINO CONSTRUTORA LTDA. 

Mauro Olinto Sponchiado – Prefeito Municipal                            Geovani  Bonafé                                                              

                 CONTRATANTE                CONTRATADA 

 

Testemunhas:  

 

 

A ___________________________________    B _____________________________________ 


