
















 
1 TERMO ADITIVO 

   
1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO ORÇAMENTO FÍSICO 

FINANCEIRO / CONTRATO FIRMADO EM 26/03/2020. 

 

  
VENDEDOR(A) MAJAD – CONSTRUTORA E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, Inscrita no CNPJ sob nº 
33.054.550/0001-42, com sede na Rua Capiberibe, 135 – Santa Quitéria, Curitiba, estado do 
Paraná, neste ato representado pelo empresário JOEL MATHOZZO CORDEIRO Brasileiro e, Solteiro, 
inscrito no C.P.F sob n° 035.752.069-61, Carteira de Identidade RG sob nº 7.169.083-0, Residente 
e domiciliado à Rua Altair Probst, 434 Santa Felicidade – Curitiba Estado do Paraná 
 
COMPRADORES: UM LUGAR AO SOL, inscrita no CNPJ número 09.605.712/0001-09, com endereço 
na rua Padre Isaías de Andrade, 409 – Parolin, na cidade de Curitiba-Pr, CEP 80220-140, e-mail: 
contato@umlugaraosol.ong.br, tendo como sua representante legal a senhora Bianca Baldini, 
brasileira, casada, inscrita no CPF número 030.392.249-48, RG 6.867.329-1, residente na rua Mal. 
Hugo Panasco Alvim, 483 – Alto Boqueirão, na cidade de Curitiba-Pr, CEP 81850-190, e-mail: 
bianca.baldini@gmailcom      
 
As PARTES acima qualificadas tem entre si justo e acordado o presente Termo Aditivo, de acordo 

com as seguintes cláusulas e condições: 

 

OBJETO: AMPLIAÇAO DE SEGUNDA PAVIMENTO COM ACRÉSCIMO DE VALORES 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1 FORMATO DE PAGAMENTO: 
 
A pedido do contratante foi executado itens adicionais e a título de custos pela prestação de 
serviços com material, fica ajustado que a CONTRATANTE pagará aos CONTRATADOS o valor total 
de R$ 126.300,00 (Cento e vinte e seis mil e trezentos reais) que serão pagos da seguinte forma: 
 

 1° parcela – A ser pago via depósito bancário R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil) no dia 
23/08/2021 – depósito bancário Banco BRADESCO - AG: 5904 - C/C: 28515-3 - MAJAD 
CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI - CNPJ: 33.054.550/0001-42; 

 2° parcela – A ser pago via depósito bancário R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais) no dia 
18/09/2021 – depósito bancário Banco BRADESCO - AG: 5904 - C/C: 28515-3 - MAJAD 
CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI - CNPJ: 33.054.550/0001-42; 

 3° parcela – A ser pago via depósito bancário R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais)) no dia 
18/10/2021 – depósito bancário Banco BRADESCO - AG: 5904 - C/C: 28515-3 - MAJAD 
CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI - CNPJ: 33.054.550/0001-42; 

 4° parcela – A ser pago via depósito bancário R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais) no dia 
18/11/2021 – depósito bancário Banco BRADESCO - AG: 5904 - C/C: 28515-3 - MAJAD 
CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI - CNPJ: 33.054.550/0001-42; 

 5° parcela – A ser pago via depósito bancário R$ 19.300,00 (Dezenove mil e trezentos 
reais) no dia 23/12/2021 – depósito bancário Banco BRADESCO - AG: 5904 - C/C: 28515-3 
- MAJAD CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI - CNPJ: 33.054.550/0001-42; 
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2 TERMO ADITIVO 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 
 

2 ITENS CONTRATADOS – 2º PAVIMENTO : 
 

1. ESPECIFICAÇÕES ESTRUTURA 

 

1.1.1. Colunas em concreto armado, com AÇO CA50 e concreto 25MPA, dimensionados 

conforme projeto estrutural. 

1.1.2. Paredes em tijolos de barro de 08 (oito) ou 06 (seis) furos 1 vez, assentados com 

argamassa mista de cal, cimento e areia. 

1.1.3. Cinta de coroamento em concreto armado, com AÇO CA50 e concreto 20MPA.  

1.1.4. Laje pré-moldada com capa de concreto de 10 a 12 cm no teto, conforme projeto 

estrutural. 

1.1.5. Piso bruto: Em concreto simples reguado. 

1.1.6. Contra Piso: Em massa de cimento e areia desempenado. Sem revestimento. 

1.1.7. Paredes: Em alvenaria chapiscadas, rebocadas e calfinadas nas áreas interna e 

rebocadas na parte externa. Pé direito com 2,7m conforme projetos. 

1.1.8. Teto: Laje pré-fabricados, sendo constituídos de nervuras em concreto armado e 

blocos cerâmicos – vigotes dimensionados segundo os respectivos vãos; 

1.1.9. A execução do alçapão obrigatoriamente no local indicado pelo comprador, sendo o 

mesmo fechado com forro de gesso drywall acartonado. 

 

2. BANHEIRO 

 

2.1.1. Piso bruto: em concreto simples reguado.  

2.1.2. Contra Piso: Em massa de cimento e areia desempenado. 

2.1.3. Revestimento em cerâmica por conta do contratante. 

 

3. COBERTURAS  

 

3.1.1. Estrutura: em madeira de eucalipto. 

3.1.2. Telhas: Fibrocimento 5mm 

3.1.3. Impermeabilização onde houver necessidade 

3.1.4. Calhas e rufos em chapa de zinco galvanizada, conforme especificações do projeto 

arquitetônico, 

3.1.5. Será executado volumes no telhado com altura conforme o projeto em paredes de 

alvenaria rebocada (instalação da caixa de água/área técnica) 

 

4. FACHADA E PAREDES EXTERNAS 

 

4.1.1. Paredes chapiscadas e rebocadas, confoirme item 1.1.7 



 
3 TERMO ADITIVO 

 

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO 

 

 

5. LOUÇAS 

 

5.1.1. Por conta do contratante, mão de obra por conta do contratante. 

 

 

6. FERRAGENS 

 

6.1.1. Por conta do contratante, mão de obra por conta do contratante. 

 

7. PORTAS 

7.1.1.  Por conta do contratante, mão de obra por conta do contratante.. 

 

8. JANELAS E PORTAS JANELAS 

 

8.1.1. Por conta do contratante, mão de obra por conta do contratante. 

 

 

9. INTERRUPTORES E TOMADAS 

 

9.1.1. Por conta do contratante, mão de obra por conta do contratante. 

 

10. INSTALAÇÕES HIDRAULICA  

 

10.1.1. Por conta do contratante, mão de obra por conta do contratante. 

 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
2.1 Ficam mantidas todas as cláusulas e demais condições anteriormente pactuadas pelas 
PARTES, que não foram alteradas ou modificadas pelo presente instrumento. 
 
2.2 Pelo presente termo aditivo, as partes declaram estarem satisfeitas entre si, dando plena, 

geral, rasa e irrevogável quitação do mesmo, nada tendo a reclamar, administrativa ou 

judicialmente no presente ou no futuro. 

 



 
4 TERMO ADITIVO 

 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as PARTES o presente termo, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, para que produza 

seus jurídicos e regulares efeitos, o qual obriga as PARTES e seus cessionários ou sucessores a 

qualquer título. 

 
Curitiba, 17 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

 

                      UM LUGAR AO SOL 

               CNPJ: 09.605.712/0001-09 

                        BIANCA BALDINI 

                   CPF: 030.392.249-48 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

MAJAD CONSTRUTORA E PROJETOS 
Contratada 

CNPJ 33.054.550/0001-42 
 

 

 

____________________________       ____________________________ 

Testemunha I    Testemunha II 



 
1 TERMO ADITIVO 

   
5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO ORÇAMENTO FÍSICO 

FINANCEIRO / CONTRATO FIRMADO EM 26/03/2020. 

 

  
VENDEDOR(A) MAJAD – CONSTRUTORA E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, Inscrita no CNPJ sob nº 
33.054.550/0001-42, com sede na Rua Capiberibe, 135 – Santa Quitéria, Curitiba, estado do 
Paraná, neste ato representado pelo empresário JOEL MATHOZZO CORDEIRO Brasileiro e, Solteiro, 
inscrito no C.P.F sob n° 035.752.069-61, Carteira de Identidade RG sob nº 7.169.083-0, Residente 
e domiciliado à Rua Altair Probst, 434 Santa Felicidade – Curitiba Estado do Paraná 
 
COMPRADORES: UM LUGAR AO SOL, inscrita no CNPJ número 09.605.712/0001-09, com endereço 
na rua Padre Isaías de Andrade, 409 – Parolin, na cidade de Curitiba-Pr, CEP 80220-140, e-mail: 
contato@umlugaraosol.ong.br, tendo como sua representante legal a senhora Bianca Baldini, 
brasileira, casada, inscrita no CPF número 030.392.249-48, RG 6.867.329-1, residente na rua Mal. 
Hugo Panasco Alvim, 483 – Alto Boqueirão, na cidade de Curitiba-Pr, CEP 81850-190, e-mail: 
bianca.baldini@gmailcom      
 
As PARTES acima qualificadas tem entre si justo e acordado o presente Termo Aditivo, de acordo 

com as seguintes cláusulas e condições: 

OBJETO: EXECUÇÃO DE MURO FRONTAIS E REPAROS DE MUROS INTERNOS 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
A pedido do contratante será executado itens adicionais e a título de custos pela prestação de 
serviços com material, fica ajustado que a CONTRATANTE pagará aos CONTRATADOS o valor total 
de R$ 21.500,00 (Vinte e um mil e quinhentos reais) que serão pagos da seguinte forma: 
 

 Parcela única – A ser pago via depósito bancário R$ 21.500,00 (Vinte e um mil e 
quinhentos reais) no dia 10/05/2022 – depósito bancário Banco BRADESCO - AG: 5904 - 
C/C: 28515-3 - MAJAD CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI - CNPJ: 33.054.550/0001-42; 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. EXECUÇÃO DE MURO FRONTAIS E REPAROS DE MUROS INTERNOS 

 

1.1.1. Colunas em concreto armado, com AÇO CA50 e concreto 25MPA, dimensionados 

conforme projeto estrutural. 

1.1.2. Tijolos de barro de 08 (oito) ou 06 (seis) furos 1 vez, assentados com argamassa mista 

de cal, cimento e areia. 

1.1.3. Cinta de coroamento em concreto armado, com AÇO CA50 e concreto 20MPA.  

1.1.4. Chapiscados, rebocados e calfinados, altura de 3,00mts. (a altura poderá sofrer 

variações de acordo com o desnível do solo) 

1.1.5. Serão em alicerces, altura média de 20 cm;  

1.1.6. Viga baldrame de 10 cm x 20 cm armada com ferro 3/8 e estribos a cada 20cm;  
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2 TERMO ADITIVO 

 

1.1.7. Brocas de 20 cm a cada 2,50 m de distância e 1,50 m de profundidade no máximo 

1.1.8. Impermeabilização com camada hidro-asfáltico aplicado na superfície dos alicerces. 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
ITENS NÃO INCLUSOS:  
 

1.1.1. Demolição de muros existentes 

1.1.2. Descarte de material 

1.1.3. Alvará de demolição 

 
Demolição de muros existentes 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
 
A execução das obras será feita pelos CONTRATADOS, facultando-lhe a contratação de ajudantes, 
os quais terão vínculo único e direto com a mesma, que ficará exclusivamente responsável pelo 
pagamento e todos os encargos existentes. O prazo de entrega da Obra é de 20 (vinte) dias uteis, 
após efetivo início de obra, com sujeição a multa a ser paga pelo contratado de 0,03% ao dia sobre 
o valor total da obra por dia de atraso. 
 
Parágrafo 1º: No caso de ocorrência de chuvas prolongadas o prazo será dilatado de acordo com a 
necessidade oriunda da ocorrência do fato anteriormente mencionado desde que seja 
previamente informado ao (a) CONTRATANTE. 
 
Parágrafo 2º:  O prazo de entrega da obra poderá ser antecipado ou sofrer atraso de até 10 (dez) 
dias uteis sobre o prazo final de execução, podendo este prazo ser alterado ainda em razão de 
excesso de chuvas nas fases que estas prejudicam o andamento da obra, caso fortuito ou força 
maior, greves, escassez ou falta de materiais, atos ou omissões do poder público que impeçam a 
execução de parte ou todo (s) o (s) serviço (s). 
 
 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
2.1 Ficam mantidas todas as cláusulas e demais condições anteriormente pactuadas pelas 
PARTES, que não foram alteradas ou modificadas pelo presente instrumento. 
 
2.2 Pelo presente termo aditivo, as partes declaram estarem satisfeitas entre si, dando plena, 

geral, rasa e irrevogável quitação do mesmo, nada tendo a reclamar, administrativa ou 

judicialmente no presente ou no futuro. 

 



 
3 TERMO ADITIVO 

 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as PARTES o presente termo, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, para que produza 

seus jurídicos e regulares efeitos, o qual obriga as PARTES e seus cessionários ou sucessores a 

qualquer título. 

 
Curitiba, 10 de maio abril de 2022. 

 
 
 
 
 

 

                      UM LUGAR AO SOL 

               CNPJ: 09.605.712/0001-09 

                        BIANCA BALDINI 

                   CPF: 030.392.249-48 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

MAJAD CONSTRUTORA E PROJETOS 
Contratada 

CNPJ 33.054.550/0001-42 



 
1 TERMO ADITIVO 

   
6º TERMO ADITIVO REFERENTE AO ORÇAMENTO FÍSICO 

FINANCEIRO / CONTRATO FIRMADO EM 26/03/2020. 

 

  
VENDEDOR(A) MAJAD – CONSTRUTORA E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, Inscrita no CNPJ sob nº 
33.054.550/0001-42, com sede na Rua Capiberibe, 135 – Santa Quitéria, Curitiba, estado do 
Paraná, neste ato representado pelo empresário JOEL MATHOZZO CORDEIRO Brasileiro e, Solteiro, 
inscrito no C.P.F sob n° 035.752.069-61, Carteira de Identidade RG sob nº 7.169.083-0, Residente 
e domiciliado à Rua Altair Probst, 434 Santa Felicidade – Curitiba Estado do Paraná 
 
COMPRADORES: UM LUGAR AO SOL, inscrita no CNPJ número 09.605.712/0001-09, com endereço 
na rua Padre Isaías de Andrade, 409 – Parolin, na cidade de Curitiba-Pr, CEP 80220-140, e-mail: 
contato@umlugaraosol.ong.br, tendo como sua representante legal a senhora Bianca Baldini, 
brasileira, casada, inscrita no CPF número 030.392.249-48, RG 6.867.329-1, residente na rua Mal. 
Hugo Panasco Alvim, 483 – Alto Boqueirão, na cidade de Curitiba-Pr, CEP 81850-190, e-mail: 
bianca.baldini@gmailcom      
 
As PARTES acima qualificadas tem entre si justo e acordado o presente Termo Aditivo, de acordo 

com as seguintes cláusulas e condições: 

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
A pedido do contratante será executado itens adicionais e a título de custos pela prestação de 
serviços com material, fica ajustado que a CONTRATANTE pagará aos CONTRATADOS o valor total 
de R$ 2.150,00 (Dois mil cento e cinquenta reais) que serão pagos da seguinte forma: 
 

 Parcela única – A ser pago via depósito bancário R$ 2.150,00 (Dois mil cento e cinquenta 
reais)  no dia 15/05/2022 – depósito bancário Banco BRADESCO - AG: 5904 - C/C: 28515-
3 - MAJAD CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI - CNPJ: 33.054.550/0001-42; 

 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 

1. ADEQUAÇÃO DE WC PARA BWC 

2.1. Tubulações para água fria em PVC marca TIGRE ou KRONA, para  BWC´s, obedecendo 

especificações da NBR, marca Amanco ou Plastilit. Dimensões e quantitativo de acordo 

com projeto. 

2.2. Piso bruto: em concreto simples reguado.  

2.3. Contra Piso: Em massa de cimento e areia desempenado. 

2.4. Revestimento nas paredes  
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2 TERMO ADITIVO 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
ITENS NÃO INCLUSOS:  
 

1.1.1. Chuveiros 

 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
2.1 Ficam mantidas todas as cláusulas e demais condições anteriormente pactuadas pelas 
PARTES, que não foram alteradas ou modificadas pelo presente instrumento. 
 
2.2 Pelo presente termo aditivo, as partes declaram estarem satisfeitas entre si, dando plena, 

geral, rasa e irrevogável quitação do mesmo, nada tendo a reclamar, administrativa ou 

judicialmente no presente ou no futuro. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as PARTES o presente termo, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, para que produza 

seus jurídicos e regulares efeitos, o qual obriga as PARTES e seus cessionários ou sucessores a 

qualquer título. 

 
Curitiba, 10 de maio de 2022. 

 
 
 
 

 

                      UM LUGAR AO SOL 

               CNPJ: 09.605.712/0001-09 

                        BIANCA BALDINI 

                   CPF: 030.392.249-48 

 

 

 

______________________________________________________________ 

MAJAD CONSTRUTORA E PROJETOS 
Contratada 

CNPJ 33.054.550/0001-42 



 
1 TERMO ADITIVO 

   
5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO ORÇAMENTO FÍSICO 

FINANCEIRO / CONTRATO FIRMADO EM 26/03/2020. 

 

  
VENDEDOR(A) MAJAD – CONSTRUTORA E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, Inscrita no CNPJ sob nº 
33.054.550/0001-42, com sede na Rua Capiberibe, 135 – Santa Quitéria, Curitiba, estado do 
Paraná, neste ato representado pelo empresário JOEL MATHOZZO CORDEIRO Brasileiro e, Solteiro, 
inscrito no C.P.F sob n° 035.752.069-61, Carteira de Identidade RG sob nº 7.169.083-0, Residente 
e domiciliado à Rua Altair Probst, 434 Santa Felicidade – Curitiba Estado do Paraná 
 
COMPRADORES: UM LUGAR AO SOL, inscrita no CNPJ número 09.605.712/0001-09, com endereço 
na rua Padre Isaías de Andrade, 409 – Parolin, na cidade de Curitiba-Pr, CEP 80220-140, e-mail: 
contato@umlugaraosol.ong.br, tendo como sua representante legal a senhora Bianca Baldini, 
brasileira, casada, inscrita no CPF número 030.392.249-48, RG 6.867.329-1, residente na rua Mal. 
Hugo Panasco Alvim, 483 – Alto Boqueirão, na cidade de Curitiba-Pr, CEP 81850-190, e-mail: 
bianca.baldini@gmailcom      
 
As PARTES acima qualificadas tem entre si justo e acordado o presente Termo Aditivo, de acordo 

com as seguintes cláusulas e condições: 

OBJETO: EXECUÇÃO DE MUROS  53,95M² 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
A pedido do contratante será executado itens adicionais e a título de custos pela prestação de 
serviços com material, fica ajustado que a CONTRATANTE pagará aos CONTRATADOS o valor total 
de R$ 19.660,00 (Desencove mil seiscentos e sessenta reais) que serão pagos da seguinte forma: 
 

 Parcela única – A ser pago via depósito bancário R$ 19.660,00 (Desencove mil seiscentos e 
sessenta reais) no dia 10/05/2022 – depósito bancário Banco BRADESCO - AG: 5904 - C/C: 
28515-3 - MAJAD CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI - CNPJ: 33.054.550/0001-42; 

 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 

1. EXECUÇÃO DE MURO 53,95M 

 

1.1.1. Colunas em concreto armado, com AÇO CA50 e concreto 25MPA, dimensionados 

conforme projeto estrutural. 

1.1.2. Tijolos de barro de 08 (oito) ou 06 (seis) furos 1 vez, assentados com argamassa mista 

de cal, cimento e areia. 

1.1.3. Cinta de coroamento em concreto armado, com AÇO CA50 e concreto 20MPA.  

1.1.4. Chapiscados, rebocados e calfinados, altura de 1,80mts. 

1.1.5. Serão em alicerces, altura média de 20 cm;  

1.1.6. Viga baldrame de 10 cm x 20 cm armada com ferro 3/8 e estribos a cada 20cm;  
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2 TERMO ADITIVO 

 

1.1.7. Brocas de 20 cm a cada 2,50 m de distância e 1,50 m de profundidade no máximo 

1.1.8. Impermeabilização com camada hidro-asfáltico aplicado na superfície dos alicerces. 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
ITENS NÃO INCLUSOS:  
 

1.1.1. Demolição de muros existentes 

1.1.2. Descarte de material 

1.1.3. Alvará de demolição 

 
Demolição de muros existentes 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
2.1 Ficam mantidas todas as cláusulas e demais condições anteriormente pactuadas pelas 
PARTES, que não foram alteradas ou modificadas pelo presente instrumento. 
 
2.2 Pelo presente termo aditivo, as partes declaram estarem satisfeitas entre si, dando plena, 

geral, rasa e irrevogável quitação do mesmo, nada tendo a reclamar, administrativa ou 

judicialmente no presente ou no futuro. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as PARTES o presente termo, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, para que produza 

seus jurídicos e regulares efeitos, o qual obriga as PARTES e seus cessionários ou sucessores a 

qualquer título. 

 
Curitiba, 29 de abril de 2022. 

 
 
 
 

 

                      UM LUGAR AO SOL 

               CNPJ: 09.605.712/0001-09 

                        BIANCA BALDINI 

                   CPF: 030.392.249-48 

 

 

 

______________________________________________________________ 

MAJAD CONSTRUTORA E PROJETOS 
Contratada 

CNPJ 33.054.550/0001-42 


