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TERMO ADITIVO N. 4 AO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 0057/2020 - FMAS
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OMUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES, Estado de Santa Catarina,
com endereço Avenida Rio Grande do Sul, n. 458, centro, inscrito no CNPJ sob o n.
83.009.910/0001-62, neste ato representado por seu PREFEITO MUNICIPAL,
Senhor GILBERTO ANGELO LAZZARI, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob n.
251.194.519-34, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a
Empresa GENTE SEGURADORA S/A, com sede jurídica na Marechal Floriano
Peixoto, n. 450, Centro Histórico, Município de Porto Alegre, Estado de Rio Grande do
Sul, inscrita no CNPJ sob n. 90.180.605/0001-02 neste ato representada por seu
administrador, Senhor MARCELO WAIS, inscrito no CPF/MF sob n. 632.005.380-15
e, portador da Cédula de Identidade sob n. 7009036166, expedida pela SSP/RS,
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, de comum acordo e com
amparo legal no artigo 65, II, “d” da Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores
alterações, resolvem aditar o Contrato Administrativo originário e seu primeiro termo
aditivo mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Federal n. 8.666/93 e suas
posteriores alterações e às seguintes cláusulas contratuais.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATURAL

Ajustar a inclusão veículos nos termos do item 10.1 do Anexo I –
Termo de Referência, que diz: “... havendo a necessidade de inclusão ou substituição
de veículos, durante o período da vigência deste contrato a empresa deverá fornecer,
previamente, orçamento que contemple o valor do prêmio total referente a cada
veículo a ser incluso, considerando para isso, a proporcionalidade dos valores
ofertados no certame que objetivou esse contrato...” incluir os seguintes bens:

• MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
 Com inclusão na apólice - Danos Morais: Marca: HYUNDAI Modelo: HB20S

VISION 1.0 FLEX 12V MEC. Placa: CHASSI: 9BHCP41AANP324854 na
apólice 01.31.135322.0.5 - Valor proposto R$ 448,79.

Totalizando um importe de R$ 448,79 (quatrocentos quarenta e oito reais e
setenta e nove centavos), respeitando o Decreto n. 0001/2022, do mês subsequente das
apólices de seguros dos objetos deste certame e efetiva apresentação da nota fiscal. A
nota fiscal deverá conter todas as especificações dos materiais, conforme itens, objeto
deste Edital, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Administração e
Fazenda responsável pela execução do presente contrato, mediante servidor
devidamente designado, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

As demais disposições em contrário ao presente termo aditivo,
que não colidirem com o Contrato Administrativo Originário e com os Termos
Aditivos nrs., 01 à 03 permanecem em pleno vigor, ficando eleito o Foro da Comarca
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de Xanxerê-SC, para dirimência de quaisquer questões fundadas no presente
instrumento, com renúncia expressa de quaisquer outros por mais privilegiado que
possa ser.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente Termo
Aditivo n. 08 ao Contrato Administrativo n. 0057/2020, em 4 (vias) vias de igual teor
e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Faxinal dos Guedes/SC, 13 de maio de 2022.

PREFEITOMUNICIPAL
GILBERTO ANGELO LAZZARI

GENTE SEGURADORA S/A
MARCELOWAIS
CONTRATADA

Testemunhas:

Suzete Ramilo Ledemir dos Santos
CPF/MF sob n.504.225.100-68 CPF/MF sob n. 085.596.879-63
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