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MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

TERMO ADITIVO  Nº 61/2019 
REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 058/2019

Através do presente termo aditivo de alteração de contrato, as partes, de comum acordo, resolvem suprimir
parcialmente o  objeto  do contrato  de  EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, celebrado entre  o
MUNICÍPIO  DE  PINHEIRO  PRETO,  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA,  e  a  empresa  NIVELTER
TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI ME, autorizado através do Processo n. 181/2018 e Licitação  n.
010/2018,  modalidade   TOMADA  DE  PREÇO,  ficando  as  partes  sujeitas,  além  do  presente
contrato, aos ditames do edital de licitação declinado e da Lei 8.666/93. 

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: NIVELTER TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI ME
CNPJ-MF n.º 27.871.990/0001-90
Endereço: Avenida Manaus, n°540, Sala 001, Bairro Nova Divinéia
Pinalzinho – SC – Otmar Niederle

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES

O presente processo tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de engenharia, 
consistente na construção de pavimentação com pedras No Trecho da Rua Linha Frigeri e Trecho Rua Linha 
Túnel no Município de Pinheiro Preto-SC, com área a pavimentar de 4.797,17m² da Linha Frigeri e 1.590,19m², 
na forma dos Projetos Técnicos aprovado através da Portaria nº 296/2018, em anexo ao presente Processo, 
REGIME DE EXECUÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (material e 
serviços/mão de obra).

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SUPRESSÃO  

2.1  Conforme parecer do engenheiro da AMARP Flávio André de Oliveira que se refere o assentamento de
guia (meio – fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), AF_ 06/2016. Sendo o
custo do mesmo de R$ 29,01/m, conforme licitação.
Logo, conforme a tabela SINAPI,  tem como referência para o item 94273, mesma apresenta o valor da
composição atual de R$ 35,24/m.
Abrindo a composição, temos que o valor do item meio-fio (material) na composição é de R$ 18,59/m, ou
seja, 52,75% da composição.
Considerando o valor da licitação com equilíbrio financeiro deferido de R$ 29,16/m, temos que o valor do
meio-fio (material) para o serviço é de R$ 15,38/m.
O meio-fio previsto deveria possuir uma face de dimensões de 15x13x30, sendo verificado no local uma face
de 14x12x27, logo, uma redução de 22,46% no valor do item meio-fio (material), sendo feita uma glosa de R$
3,45/m de meio-fio (material) instalado ficando o mesmo em R$ 11,93/m.

2.2 – Tendo em vista essa diferença no valor apurado, o mesmo passará de R$ 29,16/m para R$ 25,71/m,
ficando o item 4.1 anteriormente orçado em R$ 39.984,73,  passando para R$ 35.248,41,  e tal  desconto
acarreta no valor do contrato inicialmente previsto no montante de R$ 4.736,32.
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O Paracer do Engenheiro Flavio foi realizado considerando os seguintes procedimentos:
* Visita/fiscalização ao local para fins de verificação;
* Análise do meio-fio/medição utilizado na obra;
Conceituar-se-á como meio-fio a peça prismática retangular de dimensões e formatos acima discriminados,
destinada a oferecer solução de descontinuidade entre a pista de rolamento e o passeio ou o acostamento da
via pública. Ao analisarmos a situação acima citada, e considerando a finalidade do item meio fio, a alteração
do item meio-fio previsto não interfere no objetivo principal da obra, tanto na qualidade e na finalidade da
mesma que a pavimentação de via. 
Considerando a glosa do item meio-fio (R$ 4.736,32), o valor do contrato passa de R$ 251.582,79 para R$
246.846,47.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO

As demais cláusulas do contrato original 058/2019, não prejudicadas pelas alterações e
inclusões ora realizadas, permanecem inalteradas e em pleno vigor.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em quatro vias, de igual
teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinada

Pinheiro Preto - SC, 14  de novembro de 2019

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO        
PEDRO RABUSKE

PREFEITO MUNICIPAL

EMPRESA 
NIVELTER TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI ME

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