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TERMO ADITIVO Nº 02/2020 

Ref. Contrato n.º 25/2016 
Vinculado à Concorrência nº 01/2016 

Processo nº 738/2016 
 
 

Termo Aditivo para suplementação de serviços, celebrado entre o Município de Formigueiro, CNPJ 
n.º 97.228.126/0001-50, com sede na Avenida João Isidoro, nº 222, telefone 55-3236-1200, CEP 97210-
000,  neste ato representado pelo Sr. Jocelvio Gonçalves Cardoso, Prefeito Municipal de Formigueiro, 
doravante denominado “CONTRATANTE” e a empresa Rodrigo Souza de Vargas & Cia Ltda, CNPJ n.º 
10.980.394/0001-45, localizada à Rua João Otto Friedrich, n.º 127, na cidade de Restinga Seca- RS, neste 
ato representada pelo senhor Rodrigo Souza de Vargas, brasileiro, inscrito no CPF sob n.º 002.758.020-
27, portador da carteira de identidade n.º 5085223781, residente e domiciliado ao mesmo endereço, de 
ora em diante denominada simplesmente Contratada, tem entre si como justo e contratado o que segue:  
   

 
 

1 – DO OBJETO: 
1.1 – O Município de Formigueiro de conformidade com o Processo Licitatório, modalidade 

Concorrência n.º 01/2016, Processo n.º 738/2016, contrata o que segue: 

1.1.1 - É objeto deste, a contratação de empresa prestadora de serviços para execução de obra, 
conforme:  

Item 01: Construção de prédio convencional para o Programa Pró infância, para a educação de 
crianças de 0(zero) a 05(cinco) anos de idade, de um pavimento e demais acessórios, conforme descrito no 
Memorial Descritivo, Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e demais documentos 
em anexo a este Edital. 

 
             1.1.2 -       Fica suplementado aditivo de alguns itens do orçamento que não estão contemplando 
a totalidade do projeto, sendo assim verificada a necessidade de adição de 04 serviços do orçamento do 
contrato 25/2016,serviços referentes a execução de Encunhamento em tijolos, Janela de alumínio, telha 
sanduiche metálica e tubo PVC Soldável, conforme consta na Planilha  e no memorando interno com a 
justificativa, apresentada pelo fiscalizador do contrato, engenheiro Otaner Vidal Rossato, assinada por este 
e pelo Sr. Prefeito Municipal. 

 
1.4 -         O valor suplementado é de R$ 7.529,35 ( sete mil cento e quinhentos e vinte e nove  

reais com trinta e cinco centavos). 
 
 

    
 

Formigueiro/ RS, 13 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
Jocelvio Gonçalves Cardoso                                                                                                               
Prefeito Municipal – contratante      
                                                              
                                                                                                                      
          
 
Rodrigo Souza de Vargas & Cia Ltda, 
CNPJ n.º 10.980.394/0001-45 - contratada         
 
 
 
 
Otaner Vidal Rossato 
Fiscalizador do Contrato 
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Testemunhas: 
 
 
__________________________ 
CPF: 

 
__________________________ 
CPF: 

 
 


