
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL DE EXE-

CUÇÃO DE OPBRA PÚBLICA Nº 090/2014 

Tomada de Preços nº. 005/2014 - Processo Licitatório nº. 021/2014 

I - PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cida-

de de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Muni-

cipal Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casado, 

residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

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

Taquaruçu 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, casado, comer-

ciante, inscrito no CPF n. 002.536.170-81, portador da Carteira de Identidade nº 7077434061, expe-

dida pelo SJS-RS, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 147, na cidade de Taquaruçu do Sul – 

RS.     

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

O presente termo aditivo ao contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do 

objeto contratado descrito abaixo na licitação Tomada de Preços, sob o nº. 005/2014, nos termos da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro 

de 2006, e pelas Cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades 

das partes. 

III - ALTERAÇÕES:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao objeto do Contrato original o fornecimento de 69,61 

(sessenta e nove metros e sessenta e um decímetros cúbicos) de forma plana de chapa compensada 

plastificada, esp.= 12mm útil 1x; além de 4,64 (quatro metros e sessenta e quatro decímetros cúbicos) 

de concreto armado fck 25 MPA, usinado. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo acréscimo do objeto deste Termo Aditivo a CONTRATANTE paga-

rá à CONTRATADA o valor total de R$ 8.110,10 (Oito mil cento e dez reais e dez centavos), sendo 

R$1.847,45, ao valor unitário de 26,54, pela Chapa compensada e R$6.262,65, ao valor unitário de 

R$1.350,00 pelo metro de concreto armado, nas mesmas condições estipuladas no contrato original. 

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº. 090/2014 não expressa-

mente alteradas ou revogadas por este instrumento.  

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em quatro vias de igual 

teor e forma. 

 Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul – RS, 28 de novembro de 2014. 

 

MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL                      NONO BINO CONSTRUTORA LTDA  

   VANDERLEI ZANATTA                                                       GEOVANI BONAFÉ 

Prefeito Municipal  CONTRATANTE                                        CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1ª _______________________                                            2ª   _______________________ 


