
ADITIVO 001 AO CONTRATO Nº 048.07/2016, DE 04 DE MAIO DE 2016. 

 
  Pelo presente Termo de Aditamento, as partes envolvidas já 

devidamente identificadas e qualificadas no Contrato Original Nº 048.07/2016, de 04 

de Maio de 2016, com base legal disposta no art. 57, da Lei Federal N° 8.666/93, de 

comum acordo e por interesse mútuo, resolvem aditar o mesmo, nas condições a 

seguir estabelecidas. 

 
  CLÁUSULA PRIMEIRA – Da data-base do contrato 

  As partes firmaram contrato na data de 04 de Maio de 2016 para 

execução da obra de engenharia sob regime de empreitada por preço global, tipo 

Menor Preço, compreendendo material e mão-de-obra, para obra de construção de 

aumento de uma Quadra Esportiva coberta de 596,58m², localizada na Linha São 

Roque, interior do Município de Boqueirão do Leão/RS, no valor de R$ 314.365,79 

(trezentos e quatorze mil e trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove 

centavos), de conformidade com Projetos Técnicos, Memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro. 

   
  CLÁUSULA SEGUNDA – Do transcurso de tempo 

        Transcorreram 270 dias entre a assinatura do contrato e a efetiva 

ordem de início da obra concedida pelo órgão gestor do Convênio, a CAIXA. 

    
  CLÁUSULA TERCEIRA – Do reajuste 

  Em razão do transcurso de tempo, foi efetuado cálculo de reequilibrio 

econômico-financeiro dos valores da planilha orçamentária vencedora da licitação, 

com base nas composições de preços do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil), a mesma base utilizada para elaboração da 

Orçamento Base da Licitação, o que resultou num acrécimo ao valor inicial do 

contrato de R$ 16.373,30 (dezesseis mil, trezentos e setenta e três reais  e trinta 

centavos). 



  

    
  CLÁUSULA QUARTA – Das Demais Disposições 

  Permanecem inalteradas e ficam revigoradas as demais cláusulas e 

disposições do contrato original.  

  E, por estarem às partes de acordo, firmam o presente ajuste em 02 
(duas) vias de igual teor e forma. 
 

      

Boqueirão do Leão, 31 de Janeiro de 2017. 
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