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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2013, EDITAL CONVITE Nº 
019/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E 
SPIELMANN E RAMBO LTDA. 
 
 Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze 
o MUNICIPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. 

MARLON FERNANDO KUHN e SPIELMANN E RAMBO LTDA., neste ato 
representado por seu Administrador Sr. VALDINO SPIELMANN, resolvem em 
comum acordo aditar o Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 
086/2013, firmado entre as partes em data de 22 de maio de 2013, cujo objeto é a 
contratação da empresa especializada, para prestação de serviços gerais, com 
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários 
compreendendo: roçada manual, roçada mecanizada, limpeza de sarjetas e tapa 
buracos, em vias rurais do Município de Planalto nos seguintes termos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida 
a quantidade aos itens constante na cláusula Primeira, (do Objeto contrato), 
totalizando a importância de R$ 6.310,25 (seis mil, trezentos e dez reais e vinte e cinco 
centavos) conforme planilha demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato 
Administrativo de Prestação de Serviços nº 086/2013, celebrado entre as partes em 
data de 22 de maio de 2013, tendo como importe o valor de R$ 72.680,00 (setenta e 
dois mil e seiscentos e oitenta reais), passando o objeto total contratado no valor de 
R$ 78.990,25 (setenta e oito mil, novecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos). 
ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

01 4.000 M Limpeza de sarjetas: Os serviços serão 
executados por equipes compostas por 04 
(quatro) pessoas, e deverão ser utilizados 
enxadas, machados, pás, carrinho de mão, 
enxadão, picareta, cones, placas para a 
sinalização e outros que se fizerem 
necessários.  

0,38 1.520,00 

02 5.000 M² Roçada Manual: Os serviços serão 
executados por equipes compostas por 04 
(quatro) pessoas, e deverão ser utilizadas 
enxadas, foices, machados, cones, placas 
para a sinalização e outros que se fizerem 
necessários. 

0,28 1.400,00 

03 11.500 M² Roçada Mecanizada: Os serviços serão 
executados por equipes compostas por 04 
(quatro) pessoas, com utilização de 
máquinas manuais de roçagem (ceifadeiras 
manuais motorizadas dotadas de facas de 
duas pontas ou fios de nylon), telas de 
proteção, cones, placas para a sinalização e 

0,13 1.495,00 
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outros que se fizerem necessários. 

04 133 H Tapa Buracos: Os serviços serão executados 
com Concreto Betuminoso Usinado à 
Quente – CBUQ, por equipes compostas 
por 04 (quatro) pessoas, e deverão ser 
utilizados enxadas, pás, carrinho de mão, 
cones, placas para a sinalização e outros 
que se fizerem necessários. 

14,25 1.895,25 

TOTAL  6.310,25 

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do Valor), em virtude 
do acréscimo aos itens constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor 
total contratado na importância de R$ 78.990,25 (setenta e oito mil, novecentos e 
noventa reais e vinte e cinco centavos). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 
estipuladas no instrumento de 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 

 
 
 
 

                                                      VALDINO SPIELMANN 
Spielmann e Rambo Ltda. 

 
. 
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