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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2021 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO 

 

Considerando-se: 
 

- a contratação mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei nº 8.666/93, e demais 

legislação pertinente, e as cláusulas do Contrato Administrativo nº 26/2021 (objeto: contratação 

de empresa para prestação dos serviços de mão de obra mecânica, elétrica, latoaria, pintura, 

borracharia e demais serviços destinados a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos da 

frota municipal, em atendimento às necessidades das diversas secretarias e setores); 
 

- a necessidade de manutenção dos serviços de mão de obra mecânica para linha leve com motor a 

diesel por parte da Administração Municipal para mais doze meses e a disponibilidade da empresa 

CONTRATADA; 
 

-  a previsão legal para alteração do prazo de duração do Contrato e prorrogação do prazo de 

execução (Cláusula Quinta, item 5.1, do Contrato nº 26/2021 e artigo 57, inciso II e § 2º, da Lei nº 

8.666/93), o interesse da Administração, a existência de justificativa do Setor Responsável e a 

autorização da autoridade competente. 

 

As partes, de um lado o MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ nº 79.373.775/0001-62, com sede na Rua Brasília, nº 2, 

Centro, CEP. 89126-000, na cidade de Doutor Pedrinho - SC, representado pelo Prefeito 

HARTWIG PERSUHN, adiante denominado MUNICÍPIO, e de outro a empresa 

MECFAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

86.830.171/0001-63, situada à Rua das Missões, nº 130, Bairro Alto Benedito, cidade de 

Benedito Novo - SC, CEP: 89.124-000, neste ato representado pelo(a) representante legal, 

senhor(a) ALISEU FARIA, CPF sob nº 725.269.129-20 doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo, celebrar Termo Aditivo ao 

contrato em epígrafe, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO: 
 

1.1 - O prazo de execução e de vigência de que trata a Cláusula Quinta do Contrato 

Administrativo nº 26/2021, firmado em 18/05/2021, fica prorrogado por mais doze (12) 

meses, contados de 18/05/2022 até 17/05/2023, renovando integralmente o item 3 do 

objeto (Claúsula Primeira) para igual quantitativo no novo período contratual, em 

conformidade com o artigo 57, inciso II e § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

dispositivos legais aplicáveis. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: 
 

2.1 - As demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo nº 26/2021, firmado em 

18/05/2021, já alterado pelo Primeiro Termo Aditivo, firmado em 09/02/2022, ficam 

mantidas e ratificadas. 

 

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

contratantes, para os fins de direito. 

 

Doutor Pedrinho - SC, em 17 de maio de 2022. 
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______________________________     _______________________________________ 
HARTWIG PERSUHN – PREFEITO       ALISEU FARIA – SÓCIO ADMINISTRADOR 

MUNICÍPIO                                          CONTRATADA 

 

 

 
___________________________________________________________ 

GESTOR/FISCAL DO CONTRATO  

Secretário Municipal de Obras, Estradas e Serviços Urbanos 

 

Exame e aprovação da minuta deste Termo pela Assessoria Jurídica (Parágrafo Único do 

Art. 38 da Lei nº 8.666/93): 

 

 

 

_______________________________ 

MARCOS GADOTTI 

Advogado - OAB/SC 9.390 
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