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TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO N. 001/2020 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 005/2017. 

  

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO ao Contrato de 
Prestação de Serviços n. 005/2017, celebrado 
entre a CÂMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA e a 
empresa RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA - EPP. 

 

A CÂMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA, pessoa jurídica de 

direito público, com sede na Rua Tiradentes, n. 872, 

Centro, inscrita no CNPJ sob o n. 78.491.230/0001-98, 

doravante denominada CONTRATANTE, nesse ato representada 

por seu presidente, Sr. JOSÉ OTÁVIO CALIARI FILHO e a 

empresa RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA - EPP, com sede 
administrativa na Av. XV de novembro, n. 608, 2º andar, 

Centro, na cidade de Joaçaba – SC, inscrita no CNPJ sob o 

n. 84.587.302/0001-06, neste ato representada pelo Sr. 

NELSON PAULO DOS SANTOS, portador da C.I. n. 11/R 2.630.388 
– SSP/SC e CPF n. 296.617.819-15, residente e domiciliado 

na cidade de Joaçaba – SC, doravante denominada CONTRATADA,  

resolvem celebrar TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO ao Contrato de 
Prestação de Serviços n. 005/2017, assinado em 19/12/2017, 

oriundo do Processo de Licitação n. 043/2017 - Edital de 

Pregão Presencial n. 014/2017, homologado no dia 

19/12/2017, prorrogado pelos termos aditivos n. 006/2018 e 

008/2019, cujo objeto é “a prestação, pela CONTRATADA, de 

serviços radiofônicos com frequência modulada (FM) e 

abrangência comprovada no município de Joaçaba, visando à 

transmissão das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores 

de Joaçaba e a veiculação semanal de um programa de 10 

(dez) minutos produzido pela Jornalista da Casa às quintas-

feiras” com fundamento no art. 57, II da Lei n. 8.666/1993 

e conforme segue: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DA SUPRESSÃO: O presente 

Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Contrato 

Administrativo nº 005/2017 para supressão da veiculação 
semanal dos programas produzidos pela Jornalista da Casa 
durante o período de 09 de julho a 31 de dezembro de 2020, 
com fundamentação no art. 65, §1º, da Lei n. 8.666/1993 e 

em razão de adequação ao disposto no art. 73, inc. VI, “b”, 

e inc. VII da Lei n. 9.504/1997. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR SUPRIMIDO: em razão da 

supressão contida na cláusula anterior, fica suprimido o 

valor de R$ 17.645,94 (dezessete mil, seiscentos e quarenta 
e cinco reais e noventa e quatro centavos) correspondente à 
26 (vinte e seis) programas de rádio ao valor de R$ 678,69 
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(seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e nove 

centavos) cada. 

 
As demais Cláusulas do contrato original 

permanecem inalteradas. 

 

E, por estarem acordes, firmam o presente 

instrumento, juntamente com testemunhas, em 02 (duas) vias 

de igual teor, para todos os efeitos de direito. 

 

Joaçaba (SC), 09 de julho de 2020. 

 

 

 

 

JOSÉ OTÁVIO CALIARI FILHO 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
VEREADORES DE JOAÇABA 

 
 
 
 

 NELSON PAULO DOS SANTOS 
RÁDIO SOCIEDADE 

CATARINENSE LTDA EPP 

Testemunhas: 

 

 

 

 

 

1 _____________________   2 ______________________ 

 CPF n._______________ CPF n.________________ 

 

 
 
 
 
 

JANAINA TÓFFOLI FERRANDIN 
OAB/SC 22.793 


