
 

 

 
TERMO ADITIVO N° 01/2021 

 
 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO Nº 01/2021, QUE 
ENTRE SI CÂMARA MUNICIAPL DE 
CELSO RAMOS E A EMPRESA 
CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA 
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA. 

  
 
 
Pelo presente Termo, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS 
pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Dom Daniel Hostin, 930 – 
Centro, inscrita no CNPJ sob o n.º 78.498.383/0001-67, Inscrição Estadual 
Isenta, na cidade de Celso Ramos/SC, neste ato, representada pelo Presidente 
Vereador, Sr. ANDERSON CLEYTON DE MATIA, inscrito no CPF n°. 
983.686.729-53, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a 
empresa Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA, pessoa 
jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei n.º 
11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação 
de consórcios públicos, e de seu Decreto regulamentador n.º 6.017, de 17 de 
janeiro de 2007, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive 
a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação 
pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 09.427.503/0001-12, com sede à Rua General 
Liberato Bittencourt, n.° 1.885, Centro Executivo Imperatriz, sala 102, Bairro 
Canto, CEP 88.070-800, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, 
neste ato representada pelo Diretor Executivo, Senhor Gilsoni Lunardi Albino, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, e daqui por diante designada 
simplesmente CONTRATADA,  resolvem entre si e na melhor forma de direito, 
aditar o contrato, para fazer constar as seguintes alterações: 
 
Considerando a necessidade da continuidade dos serviços prestados; 
Considerando que o parecer jurídico é pela legalidade do aditamento; 
Considerando o relevante interesse público da entidade; 
Considerando o Princípio da Economicidade tendo em vista a prática de 
valores de mercado; 
Considerando o Princípio da Eficiência dos serviços públicos; 
Considerando o que preconiza o artigo 57, IV da lei n.º 8.666/93, promove-se o 
presente aditamento nos seguintes termos. 
 
Cláusula Primeira - DA VIGÊNCIA 



 

 

O prazo contratual fica prorrogado de 01/01/2022 até 31/12/2022 
 
Cláusula Segunda - DO REAJUSTE 
Os valores contratados serão reajustados conforme previsão contratual. 
 
Cláusula Terceira - DAS DOTAÇÕES 
As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias 
consignadas na seguinte classificação: 3.3.90.39.11.00.00.00.00  
 
Cláusula Quarta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS  
As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em 
vigor. 
 
 
 
 
 E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de 
igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores 
legais, a cumpri-lo mutuamente. 
  
 

Celso Ramos/SC, 15 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 
___________________________________                    _______________________________________ 
CÂMARA DE VEREADORES DE CELSO RAMOS          CONS. INF. GESTÃO PÚB.  MUN. - CIGA.. 
ANDERSON CLEYTON DE MATIA                      GILSONI LUNARDI ALBINO 
CONTRATANTE                        CONTRATADA 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
___________________________________                    _______________________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF n.º       CPF n.º 
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