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TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2021. 
 
 
I - IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

    

CONTRATANTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
CANELINHA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
00.525.967/0001-97, com sede administrativa na R. Manoel Francisco Correia, 
417, Canelinha/SC, neste ato representado pelo Presidente da Câmara, 
Robinson Carvalho Lima, pessoa física, brasileiro, advogado, portador da 
carteira de identidade nº 4.061.250 SSP-SC e inscrito no CPF sob o nº 
043.851.949-39.  

CONTRATADO: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o número 25.526.024/0001-00, estabelecida na 
Rua Almirante Barroso, n.1342, sala 07, Bairro Vila Nova, Município de 
Blumenau/SC, neste   ato   representada por Luiz Carlos Ferreira, residente e 
domiciliado na Rua Belém, n. 130, apto 303, bairro Capitais, Município de 
Timbó/SC, CEP 89.120-000, portador da Carteira de Identidade número 
3.219.221 expedida  pela SSP/SC, inscrito  no  CPF  sob  o  número 
007.047.999-28 

 
 
II – DO PROCEDIMENTO 
 

Cláusula 1ª. As partes acima identificadas, tendo entre si, justas e acertadas o 
Contrato de Execução de Obra nº. 005/2021, firmado em 06 de abril de 2021, 
tendo como objeto a prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento 
de material, para reforma e revitalização do prédio sede da Câmara Municipal 
de Vereadores do Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e 
condições previstas no Edital de licitação 002/2021 e Tomada de Preços 
001/2021 e pelos termos da proposta do contratado, resolvem nos termos 
previsto na cláusula 8ª, inciso III, do referido contrato c/c § 1º, II e IV, do art. 57, 
da Lei 8.666, de 21 junho de 1993, motivados pela necessidade de substituição 
de madeiramento da cobertura (caibros, terças e ripas), que encontravam-se 
comprometidos com cupim, sendo que o período de compra e entrega desse 
material ocasionou no atraso da obra, gerado pela falta de material no mercado. 
Ainda, fica justificável o aditivo de prazo devido longos períodos de chuva, em 
que ficou interrompida a execução da obra, e em consequência causou a 
prorrogação do prazo final do contrato administrativo de prestação de serviços 
nº 005/2021, sendo necessário firmar o presente termo aditivo, que passa a 
fazer parte do contrato inicial, na forma e nas condições de acordo com as 
cláusulas seguintes: 
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III – DAS ALTERAÇÕES 
 

Cláusula 2ª. (DA PRORROGAÇÃO – CLAUSULA 2ª) – Este termo aditivo visa 
alterar o prazo máximo para execução e entrega da obra prevista na cláusula 
2ª, que consta do contrato administrativo de prestação de serviços nº 005/2021, 
ficando acrescido o prazo de 30 dias, contados a partir do dia 05 de julho de 
2021, formalizando o término da obra para dia 03 de agosto de 2021. 
 
 
Cláusula 3ª. (DA RATIFICAÇÃO) – Permanecem inalteradas todas as demais 
disposições estabelecidas nas cláusulas do contrato original, do qual este 
Termo Aditivo passa a fazer parte integrante. 

  
 
            E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste 

Termo Aditivo, as partes assinam-no em quatro vias de igual teor, para que 
produza seus efeitos imediatamente.  

   
 
 Canelinha/SC, 01 de julho de 2021. 
 
 
 

 

                                   ______________________________________                                               
                                   Câmara Municipal de Vereadores de Canelinha 
                                                     Robinson Carvalho Lima 
                                                               Contratante 

 
 
 
 

                                             ________________________ 
                                              Efetiva Construçoes EIRELI 
                                                       Luiz Carlos Ferreira 

Contratada 

TESTEMUNHAS:  

     ________________________                        __________________________ 
          John Lennon Piva                                             José Sálvio Goulart Júnior
    
        CPF:  078.122.069-63                                              CPF: 090.920.409-83 


