
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2022

 
O  MUNICÍPIO  DE  TUBARÃO/SC,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,

inscrita no CNPJ nº 82.928.656/0001-33, com sede à Rua Felipe Schmidt, nº 108, Centro, nesta
cidade,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito,  Sr.  JOARES CARLOS PONTICELLI,  doravante
denominado  CONTRATANTE,  e  a  empresa  ESPAÇO  SERVIÇOS  ARQUEOLÓGICOS  E
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
14.325.115/0001-60, com sede à Rua Germano Siebert, nº 645, Centro, na cidade de Tubarão/SC,
representada  neste  ato  pelo  Sr.  VALDIR  LUIZ  SCHWENGBER,  doravante  denominada
CONTRATADA, pactuam entre si as cláusulas a seguir:

-  Considerando  as  informações  trazidas  pela  Gerência  de  Gestão  através  do
Memorando Eletrônico 18.826/2002, especificamente no Despacho 38; e

- Considerando que tais  apontamentos tão somente destacam os termos da proposta
originalmente  ofertada  pela  empresa  Contratada,  não  interferindo  no valor  global  inicialmente
acordado;

CLÁUSULA PRIMEIRA –  Retifica-se a Cláusula Quarta do Contrato original,  no
quesito “Forma de Pagamento”, a qual passará a ter a seguinte redação:

4.1.  O pagamento será efetuado em consonância com o Cronograma exposto na
proposta da licitante, que assim dispõe:

 
4.2. O valor unitário acima descrito será pago após a Elaboração do Programa de

Acompanhamento  Arqueológico  (parcela  única),  enquanto  que a  Execução será  paga em 4
(quatro) parcelas fixas mensais de R$ 14.890,00.

4.3. Todos os pagamentos serão efetuados após a emissão das respectivas faturas,
devidamente  atestadas  pelo  fiscal  dos  serviços  objeto  do  contrato  e  acompanhadas  dos
documentos de regularidade fiscal da empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA - Reiteram-se as demais cláusulas do contrato em destaque.



E, por assim estarem justos e aditados, firmam o presente em 02 (duas) vias de iguais
teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Tubarão/SC, 23 de setembro de 2022.

______________________________ ______________________________________
Município de Tubarão Espaço Serv. Arqueológicos e Adm. de Obras
Joares Carlos Ponticelli Valdir Luiz Schwengber

1ª Testemunha: ________________________        2ª Testemunha: __________________________
CPF nº:           CPF nº:

  


