
 TERMO ADITIVO Nº 10 AO CONTRATO Nº 104/2020 

      

Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ sob nº 

87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. LUÍS HENRIQUE KITTEL, 

doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa C. H. ROGGIA 

CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.616.071/0001-98 estabelecida na Rodovia RS 348, nº 

300, Distrito Industrial, Tel.: (55) 3265-1388, E-mail: grupoartenge.obras@gmail.com, Município de Agudo/RS, 

representada pelo seu Sócio Proprietário Sr. CARLOS HENRIQUE ROGGIA, CPF nº 286.xxx.xxx-34, 

denominada CONTRATADA tem entre si, certo e ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 29 de setembro de 2020 

o Contrato nº 104/2020, com Ordem de Serviço em 17 de dezembro de 2020, T.A. 01, em 09 de junho de 2021, 

T.A 02 em 19 de outubro de 2021, T.A nº 03 em 10 de dezembro de 2021, T.A nº 04 em 25 de fevereiro de 

2022, T.A. 05 em 17 de julho de 2022, T.A. 06 em 13 de setembro de 2022, T.A. 07 em 16 de novembro de 

2022, T.A. 08 em 12 de janeiro de 2023 e T.A. 09 em 08 de fevereiro de 2023, em decorrência do processo 

licitatório na modalidade de Tomada de Preços, Edital nº 51/2020, levado a efeito pelo Município de Agudo 

denominado de CONTRATANTE, com a empresa C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA, denominada de 

CONTRATADA. 

 

O objeto do Contrato tem por finalidade o fornecimento de materiais e mão-de-obra para pavimentação 

da Rua Emílio Treptow, trecho compreendido entre a Av. Tiradentes e a Rua Augusto Potter, com área a 

pavimentar de 1.071,50 m²; da Rua Arnildo Ehle, trecho compreendido entre a Rua do Salso e a Rua 16, com 

área a pavimentar de 2.955,60 m²; e da Rua Floriano Zurowski, trecho compreendido entre a Rua Arnildo Ehle e 

a Rua Caiçara, com área a pavimentar de 2.409,65 m², totalizando área a pavimentar de 6.436,75 m² de acordo 

com o projeto de engenharia, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com o 

item 2 da Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 104/2020, resolvem as partes suprimir quantidades de itens da 

planilha orçamentária, conforme Tabela 01,  totalizando uma supressão no valor de R$ 52.635,22 (cinquenta e 

dois mil e seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos). A referida supressão encontra-se devidamente 

justificada, deferida e aprovada pelo Setor de Engenharia do Município, pelo Fiscal da Obra e pela Secretaria de 

Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, responsável pela execução do Contrato, conforme documentos 

apresentados no memorando nº 613/2023, na plataforma 1Doc. 
 

Tabela 01 – Supressão de itens da planilha orçamentária: 
Item  

Planilha 

Orçamentária 

Descrição do Item Unid. Quant. 
Preço 

Unit. 
Valor Total 

1.2 Pavimentação 

1.2.1 

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 

m 189 R$ 44,45 R$ 8.401,05 

1.2.2 
Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces 

de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 
m² 532,60 R$ 63,76 R$ 33.958,58 

1.2.3 Plantio de grama em placas m² 369,00 R$ 17,67 R$ 6.520,23  

1.4 Calçada 

1.4.1 

Execução de passeio em concreto simples in loco ou 

usinado FCK 200 MPA, espessura 7,00 cm sobre camada 

de pó de pedra 5,00 cm compactado. 

m³ 6,13 R$ 612,62 R$ 3.755,36 

Total Geral R$52.635,22 



 

 

Termo Aditivo nº 10 ao Contrato nº 104/2020 – fl 2 

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 (sessenta) 

dias, a contar do dia 09/03/2023 tendo vigência até o dia 07/05/2023, alterando o prazo original constante na 

Cláusula Segunda do Contrato n° 104/2020. 
 

CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem 

inalteradas. 

               

 E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual valor 

e forma na presença de duas testemunhas. 

 

Agudo, 29 de março de 2023. 

 

 

 

       LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                           CARLOS HENRIQUE ROGGIA 

              Prefeito Municipal                                                                          C. H. Roggia Construções Ltda 

                   Contratante                                                                                            Contratada 

 

 

 

     ALDO ITO PAUL                                                                 CASSIANA ELISA VENDRUSCULO 

Testemunha e Responsável Técnico                                                                        Testemunha 
 

 

 

 

 

MAURÍCIO ANGELO KOHLS 

Fiscal da Obra 

 


