
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CÂMARA DE VEREADORES DE PALMEIRA 
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SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DO  

PREGÃO Nº 01/2020 
 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PALMEIRA, pessoa jurídica de direito público, com sede e foro 

na rua Roberto Henkemaier, 200, nesta cidade de Palmeira, estado de Santa Catarina, inscrita 

no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 01.630.213/0001-60, 

neste ato representada pelo Presidente, vereador ALCIONE PEREIRA DA CRUZ, brasileiro, 

maior, capaz, casado, agente político, portador do documento de identidade nº 4.575.827, 

inscrito no CPF sob o nº 008.190.619-64, residente e domiciliado neste município de 

Palmeira/SC, CEP 88.545-000, como CONTRATANTE, e a empresa ROM CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 

nº 20.895.286/0001-28, neste ato representada pelo Sr. Ricardo Luiz dos Santos com sede na 

rua Expedicionário Holz, 550, Sala 1003, Andar 10, bairro América, Joinville, SC, CEP 89.201-

740, denominada CONTRATADA, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato 

Administrativo Processo Administrativo nº 01/2020, vinculado ao Edital do Pregão Presencial 

nº 01/2020 para contratação de serviço de alimentação para administração, gerenciamento e 

fornecimento de aproximadamente 9 cartões de vale alimentação na forma de cartão eletrônico 

para os servidores da Câmara de Vereadores de Palmeira, na forma seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO 

As partes resolvem de comum acordo, prorrogar o prazo do Contrato supracitado, a partir de 

01/07/2021 até 30/09/2021, em face da hipótese prevista no artigo 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO 

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do Contrato 

originário, não modificadas pelo presente instrumento. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presença de 

2 (duas) testemunhas, em 3 (três) vias de igual forma e teor, para que possa produzir os seus legais e 

esperados efeitos. 

Palmeira, 15 de julho de 2021. 

 

       ALCIONE PEREIRA DA CRUZ                                       RICARDO LUIZ DOS SANTOS  

            Presidente                                                                             Representante legal 

 

Testemunhas:  

1ª __________________________________           2ª________________________________ 


