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 SOLICITAÇÃO DE ADITIVO 

Ofício Nº  

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO ESPAÇO DE 
ATIVIDADE INFANTO-JUVENIL. 

Nº CONTRATO: 20210184 

 

O setor de engenharia, 
 
A secretária de assistência social Maria de Fátima Viana Guimarães enviou um oficio ao setor de 
engenharia solicitando o aditivo para alteração do deposito, visando aumentar o seu tamanho e 
englobá-lo a dispensa. Com a evolução da obra foi analisado que o deposito não seria grande o 
suficiente para atender as necessidades do CRAS, foi notado também que a dispensa deveria fazer 
parte desse mesmo deposito, visando ampliar suas dimensões. Em projeto as dimensões da dispensa 
eram de: 2m x 2,2m (4,36m²) e do deposito eram de 2m x 2,85m (5,7m²). A ampliação solicita que 
deposito e dispensa sejam apenas um cômodo com dimensões de 3,75m x 5,2m (19,5m²). 
 
 

PARECER TÉCNICO: 

Foi feita uma visita in loco e verificado que realmente a construção necessitará de um cômodo maior, 
por isso vai ser feito o aditivo para aumentar as paredes, contudo, serão suprimidos alguns itens que 
deixarão de existir e consequentemente de ser pagos, gerando um saldo em contrato, tais como: a 
porta e a janela que seria da dispensa não será executada e a janela do próprio depósito não será 
executada.  O novo cômodo terá as dimensões de 3,75m x 5,2m (19,5m²). 

 

NOVA SITUAÇÃO ADITIVO 

 

FECHAMENTO E VEDAÇÃO 

código banco descrição Unid. Quant. Valor 
unit.  

Valor 
unit BDI 

total 

87503 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos 
cerâmicos furados na horizontal de 

9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes 
com área líquida maior ou igual a 6m² 
sem vãos e argamassa de assentamento 
com preparo em betoneira. af_06/2014 

M2 14 54,52 69,94 979,16 
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87529 SINAPI Massa única, para recebimento de 
pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicada manualmente em faces internas 

de paredes, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas. af_06/2014 

M2 14 30,7 39,38 551,32 

87897 SINAPI Chapisco aplicado em alvenaria (sem 
presença de vãos) e estruturas de 

concreto de fachada, com equipamento 
de projeção.  argamassa traço 1:3 com 

preparo em betoneira 400 l. af_06/2014 

M2 14 4,54 5,82 81,50 

PINTURA 

88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta 
látex acrílica em paredes, duas demãos. 

af_06/2014 

M2 14 13,44 17,31 242,34 

 TOTAL R$ 1.854,32 

 

SUPRESSÃO 

Os itens suprimidos gerarão um saldo para o contrato no valor de R$ 1.224,95. 

código banco descrição Unid. Quant. Valor 
unit.  

Valor 
unit BDI 

total 

91330 SINAPI Kit de porta de madeira frisada, semi-
oca (leve ou média), padrão médio, 
70x210cm, espessura de 3cm, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, sem fechadura - 
fornecimento e instalação. AF_12/2019 

UN 1 523,78 671,95 671,95 

94559 SINAPI Janela de aço tipo basculante para 
vidros, com batente, ferragens e pintura 

anticorrosiva. exclusive vidros, 
acabamento, alizar e contramarco. 

fornecimento e instalação. af_12/2019 

M2 0,8 538,83 691,26 553,00 

TOTAL R$ 1.224,95 
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 Valor total de Aditivo: R$ 1.854,32 
 Valor total da Supressão: R$ 1.224,95 

- R$ 1.854,32 – R$ 1.224,95 = R$ 629,37 

Portanto, o valor a ser pago de aditivo para a empresa será de R$ 629,37. 

 

Bom jesus do Tocantins – PA, 13 de agosto de 2021 

 

 
 
 

_________________________________ 
MIKAEL SILVA DE SOUSA 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA: 1119563070 


		2021-08-13T09:40:47-0300
	MIKAEL SILVA DE SOUSA:61062178319


		2023-01-06T09:45:42-0300
	MARIA DE FATIMA VIANA GUIMARAES:67480675291


		2023-01-06T09:46:12-0300
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:14208992000151


		2023-01-11T09:10:40-0300
	MARIA DE FATIMA VIANA GUIMARAES:67480675291


		2023-01-11T09:11:42-0300
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:14208992000151




