
 

 
 

 
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2019  

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
N° 001/2019 
 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica 
de direito público, autarquia federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 
de dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 14.895.272/0001-01, com sede na Avenida 
Prefeito Osmar Cunha, nº 260, Ed. Royal Business Center, 6º andar, Centro, Florianópolis/SC, 
CEP 88.010-100, representado neste ato pela presidente, Sra. Daniela Pareja Garcia 
Sarmento, brasileira, casada, arquiteta e urbanista, portador da Carteira de Identidade n° 
53929527, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 017.289.649-54, residente e 
domiciliada na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, doravante designado 
CONTRATANTE ou CAU/SC, e o INSTITUTO COURB, inscrita no CNPJ sob o n° 
27.033.376/0001-59, com sede à Q SQN, n°216, Bloco G, Bairro Asa Norte, em Brasília/DF, 
CEP 70.875-070, endereço eletrônico (e-mail): contato@courb.org, representada neste ato pelo 
seu Presidente, Emannuel dos Santos Costa, CPF n° 059.686.76973, CI n° 4.427.460 SSP/SC, 
Residente e domiciliado em Rua Dorvalina Machado Coelho, 404, bairro João Paulo no 
município de Florianópolis, SC, Endereço eletrônico (e-mail): ecosta@courb.org, telefone (48) 
99922-8485, a seguir denominada CONTRATADA, celebram este termo aditivo ao contrato, 
oriundo da Tomada de Preços nº 01/2019, referente ao Processo Administrativo nº 001/2019, 
mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 

FUNDAMENTO LEGAL: 
 

§ 1º do art. 65 da Lei n. 8.666/93 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 O presente termo aditivo tem como objeto a ALTERAÇÃO do contrato consistente no 
ACRÉSCIMO de 7,18 % (sete vírgula dezoito por cento) do valor inicial do Contrato firmado 
entre as partes, referente ao aumento de páginas inicialmente previsto no Termo de Referência 
do manual de orientação sobre planos diretores de 75 páginas para o total de 94 páginas bem 
como aos trabalhos gráficos e de diagramação decorrentes desse acréscimo (cf. Deliberação 
Nº 14/2020 – CPUA-CAU/SC). 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO - ACRÉSCIMO DO VALOR 
CONTRATUAL INICIAL 
 
2.1. Pelo presente termo aditivo fica acrescido em 7,18% (sete vírgula dezoito por cento) do 
valor global inicialmente pactuado do Contrato n. 04/2019 em sua cláusula quinta (R$ 
79.583,00), importando acréscimo no valor devido ao contratado no importe de R$ 5.714,06 
(cinco mil e setecentos e catorze reais e seis centavos), nos termos previstos em sua Cláusula 
Oitava, conforme segue:  
 

8. CLÁUSULA OITAVA—DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
8.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a 
Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
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os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
8.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes 
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
8.3. Todas as alterações que se façam necessárias serão registradas 
por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ao presente Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO  

 
3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, 
firmado entre as partes. 
 
 
 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, 
são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo. 
 
 
 
Florianópolis/SC, 27 de abril de 2020.  
 
 
 

___________________________                                     _________________________ 
Daniela Pareja Garcia Sarmento                                      Emannuel dos Santos Costa 

CONTRATANTE                                                                  CONTRATADO 
Presidente do CAU/SC                                                         Presidente do COURB 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome completo ______________________________________ 

Assinatura _______________________________________ 

CPF _________________________________________ 

 
Nome completo ______________________________________ 

Assinatura _______________________________________ 

CPF _________________________________________ 

 

Mariana Morais Luiz (Apr 30, 2020)

06913027907

Mariana Morais Luiz

ALCENIRA VANDERLINDE

91551978920
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