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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 001/2021 
 
 

Considerando-se que o contrato emergencial estabebeleu um prazo legal para sua 
vigencia, porem vinvulou ao processamento da licitação em que o CISAMVI está 
fianlizando, e considerando que ainda há necessidade de se proceder levantamos, 
avaliações e outras situações que se arrastam em demandas administrativas, portanto 
diante da comprovação e permanencia da situação emergencial após realizado a 
celebração do contrato, necessário o referido aditamento. 

 
As partes, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 21.568.943/0001-95 com sede na 
Rua Quintino Bocaiúva, 542, Centro, CEP. 89135-000, Apiúna — SC, neste ato 
representado pelo seu Presidente Sr. VALCIR FERRARI, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro IPM SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ 01.258.027/0001-41, com sede na Rua Cristóvão Nunes Pires, nº 86, 6º 
andar da Torre Süden, Centro, Florianópolis, CEP 88.010-120, adiante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo seu sócio administrador Sr. Aldo Luiz Mees, 
portador da Cédula de Identidade nº. 7R/865.793, e CPF nº. 292.867.519-15, resolvem, 
de comum acordo, celebrar a Primeira Alteração ao Contrato emergencial nº 001/2021, 
firmado em 14/12/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1.1 – O prazo de vigência do Contrato emergencial nº 001/2021, firmado em 14/12/2021, 
bem como seu objeto, fica prorrogado e renovado em 90 (noventa) dias, sem prejuízo 
de novas prorrogações e/ou renovações, na forma da Lei. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 

2.1 – Com amparo previsto na Cláusula Terceira do contrato de prestação de serviços 
001/2020, fica reajustado no interesse recíproco das partes e nos termos contratuais do 
item 3.1, na proporção de 11,89%, referente ao mês com o acumulado dos últimos 12 
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meses com o índice do INPC/IBGE, com efeito financeiro a contar de 1º de julho de 2022, 
ficando atualizada a mensalidade para R$ 1.216,00 (um mil duzetos e dezeseis reais). 

 
2.2 – O valor global do presente contrato mensal do presente contrato é de R$ 3.648,00 
(três mil, seiscentos e quarenta e oito reais). 

 
2.3 - Os recursos financeiros para pagamento do objeto deste Termo Aditivo correrão a 
conta do Orçamento-Programa 2022, na mesma dotação identificada no Cláusula quinta 
do Contrato emergencial nº 001/2021. 

 
2.4 - Ficam inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato 
primitivo. 

 
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente termo, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma. 

 
Apiúna - SC, 30 de junho de 2022. 

 
 
 
 

 
 

 

CONTRATANTE - CIAPS 

 

VALCIR FERRARI 

 

Presidente 

 
 

 

CONTRATADA - IPM SISTEMAS 

LTDA 

 

ALDO LUIZ MEES 

 

Sócio Administrador 
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LEONARDO RAFAEL FRONZA 

 
Fiscal do Contrato 

 
 
 
 

 
➔ Exame e aprovação da minuta deste Termo Aditivo pela Assessoria Jurídica (Parágrafo 

Único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93): 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Daniel 

 
Advogado - OAB/SC    
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