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EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2022 - ID 3704            
 
CONTRATANTE: Município de FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, com sede 
à Rua Jacarandá nº 300 - Bairro Nações em Fazenda Rio Grande, inscrito no CGC/MF nº 
95.422.986/0001-02, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, Sr. Marco Antonio Marcondes Silva, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 9.298.397-8 SESP/PR e do CPF/MF nº 043.186.889-17, e 
 
CONTRATADA: DEZEMBRO MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI. 
 
OBJETO: Local: Bairro Eucaliptos; Pavimentação asfáltica de via urbana em CBUQ com 
área de 4.070,30 m2 , incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, 
revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços 
diversos, drenagem e ensaios 2 tecnológicos. Trecho: Avenida das Américas acesso a 
Rodovia Marginal Pista Norte BR-116 - 666,56m Área Pavimentada: 4.070,30 m² 
Colocação de placas de comunicação visual, a obra deverá ser executada em conformidade 
com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos. SAM 52.  
 
VALOR ACRESCIDO: Fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 314.925,47 

(Trezentos e quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos). 
 

VALOR SUPRESSÃO: Fica suprimido do contrato o valor de R$ 122.063,97 (Cento e 

vinte e dois mil, sessenta e três reais e noventa e sete centavos). 
 

RESULTANDO NO MONTANTE ACRESCIDO AO CONTRTO: Considerando a supressão 

e o acréscimo presentes nas Cláusulas anteriores fica acrescido no contrato o valor de R$ 

192.861,50(Cento e noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta 
centavos). 

 
DATA DE LAVRATURA DO TERMO ADITIVO :17 De novembro 2022. 
  
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 de novembro de 2022. 
 
FORO: Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná. 
 
fazenda rio grande, 23 de novembro de 2022. 
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