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17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 31/2012 CELEBRADO ENTRE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA E ADAIR ROSSONI TRANSPORTE LTDA - 

ME. 

 

Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram o Município de Nova Itaberaba, 

Estado de Santa Catarina, com endereço na Rua José Marocco, inscrita no CGC/MF sob o 

nº 95.990.131/0001-70, neste ato representada por seu PREFEITO MUNICIPAL, Senhor 

IVANIR JOSÉ POSSEBON, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a 

Empresa ADAIR ROSSONI TRANSPORTE LTDA - ME, com sede na LINHA ESPUMA,  , 

inscrita no CNPJ sob o nº 95.811.121/0001-20, neste ato representada por seu 

representante legal Senhor(a), doravante denominada simplesmente de 

CONTRATADA, em decorrência do Contrato Nº. 31/2012, de 10 de fevereiro de 2012, 

mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e 

legislação pertinente, ao Contrato  antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas 

contratuais: 

CONSIDERANDO, o disposto na lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe 

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 

175 da Constituição Federal, e dá outras providências;  

CONSIDERANDO, que o contrato nº 31/2012, prevê em sua  clausula 3ª1   a 

possibilidade prorrogação de seu prazo inicial, por igual período, (10 anos) desde que 

cumpridas pela concessionária as obrigações assumidas com Poder Concedente, o no caso, até 

a presente data a Concessionária tem seguido as determinações contratuais e administrativas, 

elaboradas pela Secretaria de Educação, o que ao sentir do Poder Público não há 

descumprimento contratual, podendo acontecer a renovação, desde que desejada pela 

Contratada.   

CONSIDERANDO, Por fim, que a renovação do presente contrato apresenta-se 

como vantajosa para Município, pelas razões acima expostas, transparecendo o interesse 

público, bem como a continuidade da prestação de serviços é importante, visto estarem sendo 

prestados de forma satisfatória. 

                                                           
1 Cláusula Terceira. A vigência do contrato tem seu termo inicial com a assinatura do presente instrumento e final em 

10(dez) anos, contados da data da assinatura, prorrogável por igual período, desde que a concessionária tenha cumprido 

com todas as obrigações contratuais assumidas e venha prestando o serviço adequadamente, investindo na qualidade, 

modernização e ampliação do serviço 
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CLAUSULA PRIMEIRA – fica alterado a clausula  terceira do contrato nº 031/2012, 

– que passará a vigorar com a seguinte redação: 

Cláusula Terceira. A vigência do contrato tem seu termo inicial com a assinatura do 

presente instrumento e final em 05(cinco) anos, contados da data da assinatura, tendo como 

termo final a data de 31/12/2026. 

CLAUSULA TERCEIRA: - As demais clausulas do contrato nº 31/2012 permanecem 

inalteradas. 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das 

partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 
NOVA ITABERABA, 30/12/2021.  

 
{"codigoRegistroInformacao":"91868E402465CAB311350E3612FDB906D2E08824"} 

 
___________________________________ 

IVANIR JOSÉ POSSEBON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
___________________________________ 

ADAIR ROSSONI TRANSPORTE LTDA – ME 
 REPRESENTANTE LEGAL 

  
______________________________ 

FERNANDA FIOREZE 
Fiscal do Contrato 

 
VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

O presente contrato cumpre os requisitos exigidos pela Lei das 
licitações, pelo que de acordo com o que estabelece o art. 38 Parágrafo 

Único da referida Lei, o dou como aprovado. 
 

___________________________________ 
MAURO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS 

Procurador Municipal 
OAB/SC - 23.347 
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