
TERMO ADITIVO N°  36/2022  AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 07/2022. (2° Aditivo). 

Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF
sob  nº  81.140.303/0001-01,  com  sede  a  Rua  Mariana  Michels  Borges,  nº  201,  neste  Município,  aqui  denominada
CONTRATANTE, neste  ato representado pelo  Secretário  de Turismo e Cultura,  o Sr.  JOÃO MÁRCIO FALIGURSKI,
brasileiro, solteiro, portador do CNPF/MF nº 055.763.839-90 e CI.RG nº 4.409.821, residente e domiciliado à Rua Fredolino,
nº 50, Bairro: Samambaial, neste Município, e a empresa  TFI ENGENHARIA LTDA ME, com sede á Avenida Vereador
Domingos Benvenuto Moletta, nº 16.725, Bairro: Colônia Marcelino, na cidade de São José dos Pinhais/PR, CEP: 83.024-
899, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.723.924/0001-72 e Inscrição Estadual: Isento, representada neste ato pelo sócio, o
Sr.  FAGNER ISMAEL IENKOT, portador do CNPF/MF nº 077.273.529-85, e do CI.RG nº 10.750.334-0 SESP/PR, aqui
denominada CONTRATADA, ajustam o presente termo a Contratação de empresa de construção civil com mão de obra
especializada e fornecimento de materiais para a segunda etapa da revitalização da Praça Serafim Paese, localizado
à Avenida Zilda Arns Neumann, s/nº,  bairro Bom Retiro, neste município, com área de 2.811,53m², conforme projeto,
memorial descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes do edital, em conformidade com a autorização contida no
processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 11/2021 - PROCESSO Nº 108/2021, de acordo com a Lei
nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente Termo Aditivo visa aditivar o respectivo Contrato Administrativo conforme cláusulas que seguem.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ADITIVO
2.1. O presente Termo Aditivo visa promover adequações no projeto inicial em conformidade com justificativa, justificativa
técnica, projeto estrutural, cronograma físico-financeiro e planilhas orçamentárias, anexos ao processo.  
2.2. Por força destas adequações, altera a cláusula quinta “Do Preço” aditando o respectivo contrato em um percentual de
13,77%, totalizando o valor de R$ 27.463,43 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e
três centavos) para este aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO 
3.1. O presente termo prorroga a vigência do Contrato Administrativo nº 07/2022, em 02 (dois) meses contados a partir do
dia  21/05/2022,  podendo  ser  renovado  ou  revogado conforme disposições  da  Lei  nº  8.666/93,  e  de  acordo  com os
interesses da Administração Pública. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 07/2022, desde que não contrariem o que ficou
convencionado no presente Termo de Aditivo.
4.2 E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao  Contrato Administrativo nº
07/2022, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais
efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Itapoá/SC, 20 de maio de 2022.
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