
  

 Município de São Miguel da Boa Vista 

 Estado de Santa Catarina 

Rua São Luiz, 210, Centro  -  Fone/Fax: (49) 3667-0050  - Cep: 89879-000 

CNPJ: 80.912.124/0001-82 – Site: www.saomigueldaboavista.sc.gov.br 

 

02/2022 FMS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.11/2021 FMS 
 
Contrato de Prestação de Serviço.           
 
  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, residente e domiciliado na Rua 
São Luis n° 1422 nesta cidade de São Miguel da Boa Vista/SC e Comarca de Maravilha/SC, 
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, 
estabelecida na AV Independência, 335, Centro, no Município de Nova Erechim, Estado de Santa 
Catarina, inscrita no CNPJ Nº. 30.314.262/0001-91, neste ato representado pelo Sr. JHAM MICHEL 
GOSCH, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, 
inscrito no CPF 084.988.319-97 e RG 5137471, doravante denominado de CONTRATADA, resolvem 
ADITAR o presente contrato, de acordo com o Edital do Processo Licitatório n.º 10/2021 FMS, pelas 
seguintes clausulas que seguem: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente termo aditivo tem como finalidade aditivo dos prazos contratuais (de execução e de 
vigência), tendo em vista a solicitação da contratada, devidamente justificada, sendo que o novo 
prazo de execução e vigência será até 21/02/2022. 
 
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: Este termo aditivo tem como finalidade aditar os prazos contratuais, tendo em vista 
a solicitação da empresa contratada, devidamente justificada, tendo em vista a falta dos produtos, em 
decorrência do desabastecimento causado ainda pela pandemia do covid19. 
 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, 18 de janeiro de 2022. 
 
 

 
VANDERLEI BONALDO 

Prefeito Municipal 
METTAL OESTE CONSTRUÇÕES 

EIRELI 
CNPJ sob nº. 30.314.262/0001-91 

Representante Legal 

 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
______________________                                                   _______________________ 
 


