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PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 11 2015 – CNC 04/2014 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA 
 

Primeiro Termo aditivo ao contrato firmado em data 25 DE FEVEREIRO DE 2015, 
nos autos da Licitação Concorrência Pública CNC 04 2014, entre MUNICÍPIO DE 
SELBACH, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 87.613.501/0001-21, com sede no 
Largo Adolfo Albino Werlang, 14, Centro, Selbach, RS, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal Senhor SÉRGIO ADEMIR KUHN, portador da Cédula de Identidade 
sob n.º 6037409081, e inscrito no CPF sob n.º 475.880.550-49, residente e domiciliado na 
Avenida 25 de Julho, Centro, Apto. 01, na cidade de Selbach, RS, doravante denominada 
simplesmente MUNICÍPIO CONTRATANTE, e CONPASUL CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 90.063.470/0001-97, com sede na Linha 
Santa Rita, s/nº, no município de Estrela, RS, CEP nº 95.880-000, telefone n° 51 3712 
2033, neste ato representada por NILTON SCAPIN, brasileiro, separado judicialmente, 
administrador de empresas, RG.SSP.RS 2009319407, CPF sob nº 277.386.200-72, 
residente e domiciliado na Rua São Marcelino Champagnat, nº 51, apto. 801, bairro 
Hidráulica,  na cidade de Lajeado, RS, CEP 95900-000 como contratadapelo presente 
instrumento contratual e na melhor forma de Direito, decidem ratificar as seguintes 
cláusulas: 

 
O presente aditivo tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto 

descrito abaixo, constante do Contrato 11 2015, regendo-se pela Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, assim como pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes acima designadas 

resolvem aditar o contrato de prestação de serviços prestação de serviços de engenharia 
com fornecimento de materiais, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital e 
na proposta da CONTRATADA que, independentemente de transcrição, integram este 
instrumento, visando a Pavimentação Asfáltica – total de 13.145,53 m2 (treze mil cento e 
quarenta e cinco mil metros e cinquenta e três centímetros quadrados), distribuídos em 
extensão e larguras previstas no Projeto Técnico, elevação de caixas coletoras, sinalização 
viária e rampas de acessibilidade, para serem realizadas nas ruas da Cidade de Selbach, RS. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA NOVA REDAÇÃO PARA A CLÁUSULA 
TERCEIRA  

A Cláusula Terceira do Contrato passa a contar com a seguinte redação: 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO 

DA OBRA 
3.1 - Será computada como de início da obra, a data em que a 

CONTRATADA receber a AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DAS OBRAS, 

fornecida pelo Setor de Engenharia do CONTRATANTE, devendo a mesma 

estar concluída e entregue no prazo máximo de 06 (seis) meses, devendo 
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obedecer o cronograma físico financeiro descrito sob cláusula 2.3. 

 

Parágrafo único: Serão realizados boletins de medição, no formato exigido 

pelo BADESUL. 
 

 
Ratificam-se as demais cláusulas - em especial a cláusula décima terceira que trata 

da vigência e eficácia - as quais permanecem inalteradas, sendo que ora são ratificadas 
pelas partes, através do presente aditivo formulado em 03 (três) vias de igual forma, teor e 
valor, juntamente com as testemunhas abaixo, com validade a partir da data de assinatura 
do contrato originário. 

 
Selbach, RS, 10 de agosto de 2015. 

 
 
 

MUNICÍPIO DE SELBACH 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH 
Prefeito Municipal SÉRGIO ADEMIR KUHN  

MUNICÍPIO CONTRATANTE  
 
CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.  
Representante Legal NILTON SCAPIN 
 

 
Testemunhas: 
 
1.________________________________     2. __________________________________ 
 


