
                    

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JOAÇABA 

 
 
                    

CONTRATO Nº 222/2020/PMJ – TA 02 
 

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, por intermédio da 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, representada neste ato pelo Secretário 
Sr. VILSON SARTORI e a Empresa MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº  83.675.413/0001-01 estabelecida na BR 101 KM 210, Bairro Picadas do Sul, no Município de São 
José, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Fabio Hoffmann 
Pegoraro, Sócio Diretor, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.365.489-70, residente e domiciliado na Rua 
Pastor William Ricard Schiler Filho, 900, bloco A, apartamento 1511, Itacorubi, Florianópolis, Santa 
Catarina, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 222/2020/PMJ, firmado em 
17/11/2020, proveniente do Processo de Licitação nº 69/2020/PMJ – Edital PE nº 36/2020/PMJ, cujo 
objeto o fornecimento pela CONTRATADA de 01 (uma) retroescavadeira, destinada ao atendimento 
das demandas da Secretaria de Infraestrutura e Agricultura do Município de Joaçaba, SC, mediante 
os seguintes termos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO 
 
Em face à dilação de prazo de 49 dias solicitada pela CONTRATADA, devidamente analisada pelo 
Fiscal do contrato e deferida pelo Secretário de Infraestrutura e Agricultura, o subitem 1.2.1 do 
instrumento contratual passa a ter a seguinte redação:  
 

1.2.1. Atender as especificações do item constante na cláusula quarta deste instrumento e entregar o 
objeto no prazo de até 79 (setenta e nove) dias, contados da data de recebimento da 
Autorização de Fornecimento, no Parque de Máquinas do Município de Joaçaba, localizado na 
Rua Armindo Heberle, Bairro Vila Remor, sem custos adicionais. (A emissão da Autorização de 
Fornecimento ocorrerá após o crédito de recursos de repasse na conta vinculada ao Convênio 
MAPA nº 892359/2019, conforme diretrizes da Portaria Interministerial 424/2016 e do programa 
gestor). 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
O subitem 3.1 do contrato, passa a ter a seguinte redação:  
 

3.1. O presente contrato terá vigência de 94 (noventa e quatro) dias, contados da data de 
recebimento pela CONTRATADA da Autorização de Fornecimento. 

 
Diante disto, a vigência do contrato fica prorrogada para 29 de outubro de 2021, em conformidade 
com o disposto no § 1º, II, do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. 
 
Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, 
renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável. 
 
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro 
vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.  

 
JOAÇABA (SC), 14 de outubro 2021. 
 
 



                    

                     

 ESTADO DE SANTA CATARINA 
                   MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
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MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA  

VILSON SARTORI – Secretário 
 
 

MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA  
FABIO HOFFMANN PEGORARO 

 
Testemunhas: 
 
1 _____________________                 2 _____________________ 


