
  

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU  

Município  de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001-83 

Rua Zanella n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. Cep 89.832-000. 

E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br 

 

DATA DE ADITAMENTO: 12/03/2018 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF n. 11 DE 08 DE JANEIRO DE 2018. 

Processo Licitatório PREF 64/2017, Pregão Presencial n. Pref 42/2017 e Ata de Registro de Preços PREF 

N. 02 de 08/01/2018 

 

ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IPUAÇU/SC E A EMPRESA 

“ALDAIR LUIZ DA SILVEIRA” – AMPLIAÇÃO DE META. 

 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IPUAÇU, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua Zanella n. 818, Centro, da cidade de Ipuaçu, SC, inscrita no CNPJ n. 

95.993.028/0001-83, representado pela Prefeita Municipal Sr.ª CLORI PEROZA, portadora do RG n.º 

1.785.723 SSP/SC e inscrita no cadastro de pessoa física sob o n.º 722.175.709-78, brasileira, convivente 

em união estável, residente e domiciliado nesta cidade de Ipuaçu, SC, denominado para este instrumento 

simplesmente de CONTRATADA. 

 

CONTRATADA: ALDAIR LUIZ DA SILVEIRA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 

Castelo Branco, n.º 18, Bairro Nogueira, Município de São Domingos-SC, CEP 89835-000 inscrita no 

CNPJ sob o N.º 28.834.888/0001-87, neste ato representado por seu sócio administrador Sr. Aldair Luiz 

da Silveira, CPF 915.636.159-91, RG n. 3.232.745 SSP/SC, denominado para este instrumento particular 

simplesmente de CONTRATADA, celebram o presente contrato conforme as cláusulas e condições 

adiante estabelecidas:  

Assim, celebram o presente Termo Aditivo, conforme cláusulas e condições adiante estabelecidas: 

Considerando a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993; 

Considerando os princípios administrativos da legalidade, do interesse público, da eficiência 

administrativa e da economicidade;   

Considerando que o prazo de execução do contrato encerra-se na data de 08/01/2019, conforme contrato 

original. 

Considerando solicitação da secretaria de Cultura, esporte e Lazer deste município, onde há a necessidade 

devido ao aumento da demanda de trabalhos; 

Considerando parecer jurídico favorável a emissão deste termo aditivo emitido nesta data, em mesma 

oportunidade possuindo deferimento da Sr.ª Prefeita Municipal. 

Firmam o presente. 

 



  

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU  

Município  de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001-83 

Rua Zanella n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. Cep 89.832-000. 

E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br 

 

FUNDAMENTO LEGAL:  vincula-se o   presente   Contrato às normas previstas na Lei nº 10520/02 e 

Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Processo Licitatório PREF 64/2017, Pregão Presencial n. Pref. 42/2017 

e Ata de Registro de Preços PREF N. 02 de 08/01/2018 do processo em epigrafe. 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O objeto do presente termo aditivo consiste na ampliação de valores ao contrato original. Onde 

anteriormente prestava o serviço em 20 horas semanais, e com este termo passa a prestar o serviço 25hs 

semanais, aplicando-se o dispositivo do artigo 65 §1º da lei 8.666/93, onde acresceu-se o percentual de 

25% sob o contrato original. Passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS  

Permanecem inalteradas e rerratificadas as demais cláusulas contratuais relativas ao referido Contrato. 

E, por estarem em comum acordo, firmam o presente Termo Aditivo, juntamente com duas testemunhas, 

em quatro vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza seus efeitos jurídicos. 

Ipuaçu/SC, 12 de março de 2018. 

 

CONTRATANTE: Município Ipuaçu/SC – Clori Peroza - Prefeita Municipal ____________________ 

 

CONTRATADA: ALDAIR LUIZ DA SILVEIRA, CNPJ sob o n.º 28.834.888/0001-87 

Resp. Legal Sr. Aldair Luiz da Silveira CPF 915.636.159-91 _________________ 

Visto. Assessoria Jurídica. Adv. Julcemar Comachio OAB/SC n. 12.183_________________ 

Testemunhas: 

 

1. Leonir Paulo Mottin                               2. Sarita Andrea Braghini 

Almoxerife                                        Assessora Geral de Administração  

ITEM DESCRIÇÃO UND. V. Mês 

01 

Contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços especializados em 

assessoria em eventos culturais e demais festividades municipais. Como também 

para promover, organizar e ornamentar eventos para as datas comemorativas 

deste. Organizar e regularizar conselho da cultura e turismo buscando o 

desenvolvimento do município, desde nas atividades turísticas como demais 

eventos. Coordenar e incentivar os grupos dos mais variados tipos culturais, 

coral (infantil/ adulto/ idosos), dança, teatro, música, fanfara municipal, shows 

nacionais e regionais, promover o destaque turístico municipal na região. 

Promover toda a organização da semana municipal de emancipação político 

econômica, apresentar propostas criativas e de acordo com a realidade da 

Municipalidade. A prestação dos serviços deverá dar-se mediante atendimentos 

de 25 horas semanais, sendo subdivididas em três dias da semana, de forma 

presencia na sede da contratante. Poderá exceder-se a qualquer momento e 

horário mediante meios de comunicação disponíveis (e-mail, telefones...); 

mês 4.250,00 


