
  

 
 

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: 07 DE DEZEMBRO 2015 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF  04 DE 29 DE JANEIRO DE 2014. 

P.L. PREF 02/2015              PP 02/2015 

 

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

EMPRESA “DALLA CORTE & BORTOLINI LTDA” – REEQUILIBRIO 

ECONOMICO FINANCEIRO 

 

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

interno, com sede na Rua Zanella, 818, Centro do Município de Ipuaçu/SC, inscrita no CNPJ n. 

95.993.028/0001-83, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. DENILSO CASAL, brasileiro, separado, 

residente e domiciliado neste Município de Ipuaçu/SC; denominada para este instrumento simplesmente de 

CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA:  DALLA CORTE & BORTOLINI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 

Rua Pagnocelli nº 971, Bairro centro, na cidade de Ipuaçú, inscrita no CNPJ/MF sob  o  nº  04.364.294/0001-

91,  representada  neste  ato  pelo Sócio-Gerente, Sr. EDILBERTO  LUIZ DALLA CORTE,  brasileiro, 

casado, residente e domiciliado na cidade de Ipuaçu, portador do CPF nº 477.852.179-04, denominado para 

este instrumento particular simplesmente de CONTRATADO, celebram o presente aditivo de contrato, com 

fundamento na Lei 8.666/93, nas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes. 

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 a plena concordância da empresa, dada mediante a assinatura no presente termo aditivo; 

Considerando que foram diversos itens atingidos com aumentos nos preços de compra pelo fornecedor 

devidamente comprovado mediante notas fiscais de compra; 

Considerando que o presente contrato possui vigência até a data de 28 de janeiro de 2016 restando portanto em 

pleno vigor. 

Firmam o presente nos termos e condições adiante descritos: 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Termo Aditivo ao Contrato PREF 084 de 27 de outubro de 

2014, bem como às normas previstas na Lei nº 8.666/93; Processo Licitatório n. 02/2015, Edital Modalidade 

Pregão Presencial PREF n. 02/2015, além do tratado neste Termo Aditivo. 
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CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O objeto do presente Termo Aditivo consiste na concessão de reequilíbrio econômico financeiro contratual 

atinente ao Contrato PREF 04 de 29 de janeiro de 2015 conforme termos e clausulas a seguir especificados.  

Paragrafo único: O objeto do contrato original é o fornecimento de materiais de limpeza e de consumo para 

uso da Prefeitura Municipal junto ao Centro Administrativo, e demais departamentos municipais conforme 

necessidade. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES  

Ficam alterados os valores dos itens conforme descrito no Anexo Único do presente instrumento nos 

percentuais respectivos para cada item lá descritos, a título de concessão de reequilíbrio econômico financeiro 

contratual. 

Parágrafo primeiro: O percentual médio de reequilíbrio ora concedido foi de 40,33% (quarenta virgula trinta 

e três por cento) conforme descrito no Parágrafo Anexo Único deste termo aditivo. 

Parágrafo segundo: Os valores unitários atualizados nesta data atingem tão somente o saldo remanescente a 

ser ainda retirado pela Municipalidade. 

Parágrafo terceiro: Cabe aos Setores de Compras e Contabilidade conceder as respectivas autorizações de 

fornecimento e realizar a liquidação das despesas realizadas consoante com os valores unitários descritos no 

anexo único do presente termo aditivo. 

 

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, 07 de dezembro de 2015. 

 

CONTRATANTE: Município Ipuaçu/SC - Denilso Casal - Prefeito Municipal _____________________ 

                                 

CONTRATADA: DALLA CORTE & BORT. LTDA Resp. Legal – Edilberto L. Dalla Corte ___________ 

 

Visto. Assessoria Jurídica. Adv. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445_________________ 

 

Testemunhas: 

 

     1. Raqueli Biasotto                                       2. Francieli da Silva Carneiro 

         Setor de Licitações                                                               Setor de Pessoal 


