
 

 

 

 

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  075/2019 
 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 075/2019, firmado em 12 de dezembro de 2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARACAJÁ, 
com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 530, Centro, Maracajá/SC, CEP: 88915-000, inscrito no CNPJ sob o nº 82.915.026/0001-24, neste ato 

representado pelo Senhor ANIBAL BRAMBILA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n° 5045998, expedida pelo SSP de 

SC, e inscrito no CPF sob o n° 274.841.906-59,ora denominado CONTRATANTE, e de outro lado o Consórcio de Informática na Gestão 

Pública Municipal – CIGA, constituído como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica 

interfederativa, com sede à Rua General Liberato Bittencourt, n.º 1885, Sala 102, Bairro Canto, CEP 88.070-800, nesta Capital e Estado, inscrito no 

CNPJ sob o n.º 09.427.503/0001-12, neste ato representado pelo Diretor Executivo, Senhor GILSONI LUNARDI ALBINO, brasileiro, casado,  como 

CONTRATADA, já qualificadas no Contrato Original, tem justo e acordado o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 
 

Fica estabelecida por acordo entre as partes a PRORROGAÇÃO do período de vigência do contrato nº 075/2019, que tem 
como objeto a prestação de serviços continuados de Tecnologia da Informação e Comunicação ao sistema Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina – CIGA DOM/SC, com término atual do prazo de execução em 31/12/2021, para mais 12 (doze) meses, ou seja, para até o dia 31/12/2022, 
com base no artigo 57 da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, de acordo om o Parecer Jurídico favorável em anexo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO ADITIVO 

 
Dá-se a este Aditivo o valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas, no 

valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), cada uma delas, sendo debitadas mensal, sucessiva e diretamente, até o último dia útil de cada 
mês, pela CONTRATADA, por meio do Banco do Brasil, Agência n.º 5326-0, Conta Corrente n.º 955-5, de titularidade da CONTRATANTE 
Parágrafo Único. Os valores indicados têm por base a Tabela de Preços da CONTRATADA, para a Administração Pública, Exercício 2021, 
aprovada por sua Assembleia Geral, instância máxima do CIGA, e constante de Resolução expedida por seu Presidente (Resolução CIGA n.º 
185, de 28 de setembro de 2020), nos termos da Cláusula Terceira do Contrato Interadministrativo firmado pelas partes. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
As despesas decorrentes deste Termo Aditivo de prestação de serviços correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2021: 
03.01 Secretaria de Administração e Finanças 
2.004 manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 
3.3.93.00.00.00.00.00 0080 (10) 
 

 
CLÁUSULA QUARTA - Do Documento Anexo 

 
Constitui documento anexo a este, a solicitação de aditivo de prazo de vigência contratual do Secretário de Administração do 

município e Parecer da Assessoria Jurídica favorável, em suas íntegras, dele fazendo parte independente de transcrição. 
 

CLÁUSULA QUINTA - Das Demais Cláusulas 
 

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Original Nº 075/2019, não expressamente alteradas por este instrumento 
que aquele se integra formando um todo único e indivisível para todos os fins e direito. E, por estarem justos e acordados, as partes assinam o 
presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.                                           

 
Maracajá/SC, 30 de dezembro de 2021. 

 
  

 

 

CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA  

MUNICIPAL – CIGA 
ANIBAL BRAMBILA GILSONI LUNARDI ALBINO 
Prefeito Municipal 
Contratante  

Contratada 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 
 

 Nome: Rejane Pereira dos Santos                                                    Nome: Debora Alexandre Tavares 

 Secretaria de Administração e Finanças                                          Controle Interno 
 CPF: 010.115.359-71                                                                       CPF: 120.815.459-18 
 

 


