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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
EXECUÇÃO DE OBRA Nº 126/2013, EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 
005/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E CAW 
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA. 

 
 
 Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois 
mil e treze o MUNICIPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, 
Sr. MARLON FERNANDO KUHN e CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

S/C LTDA., neste ato representada por sua administradora Srª. SILVIA LETICIA 

STEFFENS DA ROSA, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo 
de execução de obra nº 126/2013, firmado entre as partes em data de 14 de junho de 
2013, cujo objeto é a execução de 12.424,67 m² de recapeamento asfáltico sobre pedras 
irregulares em CBUQ (concreto betuminoso usina a quente), a ser executado na Rua 
Curitiba entre as Ruas Paraná e Av. Porto Alegre, Rua Ceará entre as Ruas Curitiba e 
Júlio Skrzypczak, Rua Maranhão entre as Ruas Curitiba e Joaquina Vedruna, Rua 
Júlio Skrzypczak entre as Ruas Ceara e Maranhão, Rua Alagoas entre as Ruas Júlio 
Skrzypczak e Joaquina Vedruna todas no perímetro urbano do Município em 
Planalto -PR. nos seguintes termos: 
 
 Considerando que na planilha de serviços anexo ao edital 
de convocação consta como área total dos serviços a ser executados a quantidade de 
12.948,62 m², bem como a execução da pavimentação à Rua Julio Skrzypczak entre a 
Rua Ceara e Rua Alagoas. 
 
 Considerando ainda que por um lapso quando do 
lançamento do ato convocatório, constou-se equivocadamente no objeto da licitação a 
área total de execução de 12.424,67 m²., e ainda a execução do objeto compreendendo 
a Rua Julio Skrzypczak entre a Rua Ceara e Rua Maranhão. 
 
 Considerando finalmente que a empresa contratada CAW 
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA., ao elaborar a proposta de preços 
para a execução do objeto da licitação tomou com base os quantitativos e os 
descritivos constantes na planilha de serviços (anexo ao edital), quais sejam: O 
quantitativo total de execução de 12.948,62 m², tal como a pavimentação à Rua Julio 
Skrzypczak entre a Rua Ceara e Rua Alagoas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada bilateralmente a Cláusula Primeira (do 
objeto), constante do contrato administrativo de execução de obra nº 126/2013, a área 
total de execução do objeto para 12.948,62 m², bem como o descritivo de execução 
pertinente a Rua Julio Skrzypczak o qual passa a ser entre a Rua Ceara e Rua 
Alagoas. Contudo o valor total final proposto na proposta de preços pela empresa 
Contratada “não” sofrerá alteração, destaca-se R$ 534.913,21 (quinhentos e trinta e 

quatro mil, novecentos e treze reais e vinte e um centavos). 
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CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 
estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento. 
 
 E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se 
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.  
 

 
 

MARLON FERNANDO KUHN 
Prefeito Municipal 

 
 
 

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 
Caw Serviços de Terraplenagem S/C Ltda. 

 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
    OLDECIR CAMPOS            LUIZ CARLOS BONI 
C.I./RG nº 6.045.397-7/PR                   C.I./RG nº 3.895.670-1/PR 


