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36/2021 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 06/2021 
   
  O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, Estado de Santa Catarina, com sede na 
Rua São Luiz, nº. 210, inscrito no CNPJ nº. 80.912.124/0001-82 neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. VANDERLEI BONALDO, brasileiro, casado, prefeito, inscrito no CPF sob nº. 
043.822.729-80 e Carteira de Identidade nº. 4.188.341-SESPDC/SC, doravante denominado 
CONTRATANTE, e por outro o senhor Ivo Roque Theisen, brasileiro, agricultor, residente e domiciliada na 
Linha trairas, interior, no Município de São Miguel da Boa Vista/SC, inscrita no CPF nº. 310.348.960-91, RG 
2015285832, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 
11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n°05/2021 – 
chamada pública, resolvem aditar o  contrato 06/2021, mediante as cláusulas que seguem: 

 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 O presente termo aditivo tem como finalidade o aditivo em 25% das quantidades inicialmente 
contratadas, devido a demanda da secretaria de educação, e a previsão em contrato principal e na lei 
de licitações, passando a quantidade de 140 kg para 175 kg no total, suprindo assim a necessidade, 
e considerando também os valores pagos serem vantajosos para a administração municipal, assim 
como a compra local da agricultura familiar ser de grande importância para o fomento destes 
pequenos agricultores do município.  
CLAUSULA SEGUNDA 
 Ficam as demais clausulas e condições firmadas no contrato principal, inalteradas, sendo que 
o presente termo tem vigência e produzida os efeitos legais, a partir de sua assinatura. 
 
JUSTIFICATIVA  
O presente termo aditivo tem como finalidade o aditivo em 25% das quantidades inicialmente 
contratadas, devido a demanda da secretaria de educação, e a previsão em contrato principal e na lei 
de licitações, passando a quantidade de 140 kg para 175 kg no total, suprindo assim a necessidade, 
e considerando também os valores pagos serem vantajosos para a administração municipal, assim 
como a compra local da agricultura familiar ser de grande importância para o fomento destes 
pequenos agricultores do município.  
 
 E por ser esta a expressão de vontade dos contratantes, assinam o presente termo, em duas vias de 
igual teor. 
 

São Miguel da Boa Vista, SC, 01 de outubro de 2021. 
 
 
 
 

VANDERLEI BONALDO 

Prefeito Municipal 

IVO ROQUE THEISEN  

CPF 310.348.960-91 

 

 
 


