
 

 

TERMO ADITIVO Nº 02 DE 2021 ao CONTRATO ADMINITRATIVO Nº 

01/2020  

 

CONTRATANTE: CÂMARA VEREADORES DE ARROIO TRINTA – SC, CNPJ 

07.527.994/0001-48, com sede na Rua Galdino Nesi n°. 04, Centro, ARROIO 

TRINTA - SC, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. Joarez Lidani, 

portador do CPF nº.951.505.369-20, doravante denominada como 

CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA: WILLIAN & ARTHUR INFORMÁTICA LTDA-ME, com sede na 

Rua Duque de Caxias, n°612, Centro da Cidade de Guaraciaba SC, inscrita no 

CNPJ sob o nº 11.520.032/0001-34, neste ato representada pelo (a) seu 

Procurador o Sr. Willian Perondi, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 

5.384.798 e inscrito (a) no CPF sob o nº 083.489.779-29. 

 

As partes firmam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo n.º 

01/2020, o que fazem com fundamento nas Cláusulas quanto ao PREÇO, 

REAJUSTE E PRAZO, e com fulcro na Lei n.º 8.666/93, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DURAÇÃO PRORROGADA 

1.1 O presente termo aditivo estabelece a prorrogação do Contrato 

Administrativo nº 01/2020, sendo que sua vigência será de 01 de janeiro de 2022 

a 31 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no artigo 57, inciso IV da Lei 

8.666/93 e normas complementares. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1 O valor total do presente contrato é de R$ 8.632,32 (Oito mil seiscentos e 

trinta e dois reais e trinta e dois centavos) e será pago pela CONTRATANTE 

a CONTRATADA em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$ 719,36 

(Setecentos e dezenove reais e trinta e seis centavos). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO 



 

 

3.1 O pagamento será realizado em 12 (doze) parcelas iguais e mensais e 

sucessivas de R$ R$ 719,36 (Setecentos e dezenove reais e trinta e seis 

centavos). 

 

3.2 O pagamento será realizado mensalmente, vencendo todo dia 10 de cada 

mês, subsequente ao do vencimento, sendo o primeiro pagamento ocorrerá em 

10/01/2022. 

 

3.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar, obrigatoriamente, à CONTRATANTE 

o número da Conta Bancária (em nome da pessoa jurídica) na qual será efetuado 

o depósito ou emitir boleto bancário para pagamento do objeto. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RENOVAÇÃO 

4.1 O presente contrato poderá, por acordo e interesse entre as partes, ser 

prorrogado por termo aditivo, na forma da legislação vigente, respeitadas as 

condições do seu objeto. 

 

 CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 A CONTRANTE compromete-se a empenhar os valores decorrentes deste 

Aditivo ao Contrato de acordo com a dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2022. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

6.1 O presente Termo Aditivo passa a vigorar de 1º de janeiro de 2022 a 31 de 

dezembro de 2022. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO 

7.1 Com as alterações constantes das cláusulas anteriores ficam ratificadas 

todas as demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo nº 01/2020. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

8.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial dos Municípios 

de Santa Catarina – DOM/SC, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da 

Lei nº 8.666/93. 



 

 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

9.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Videira - SC, para dirimir questões deste 

contrato, com renúncia expressa aos demais; 

 

E para que este Termo passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a 

chancela das partes, na presença das testemunhas que também o firmam. 

 

 

Arroio Trinta, 14 de dezembro de 2021. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO TRINTA 

Contratante 

 

WILLIAN & ARTHUR INFORMÁTICA LTDA-ME 

Contratada 

 

 


