
 

 

 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Nº 20/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUNHATAI 

E A EMPRESA ANDERSON FREDERICO GIESEL 82187002004, 

NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666, DE 21/06/93. 

Aos 12 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE 

CUNHATAÍ, Estado de Santa Catarina, doravante como CONTRATANTE, 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LUCIANO FRANZ, e a empresa 

ANDERSON FREDERICO GIESEL 82187002004, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na Linha São João, Interior, na cidade de São Carlos/SC, 

inscrita no CNPJ sob o nº 14.893.991/0001-93, neste ato representada por 

representante legal Sr. Anderson Frederico Giesel, inscrito no CPF sob o nº 

821.870.020-04, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao Contrato 

Administrativo nº 20/2021 que tem por objeto contratação de empresa 

especializada para prestação de serviço de aulas de música, teclado, 

acordeom, vocal, 08 horas semanais, a ser realizado na secretaria de educação 

do município de Cunhataí, conforme Processo de Licitação nº 35/2021, Pregão 

Presencial nº 23/2021. 

Cláusula Primeira: Fica aditado o prazo de vigência do Contrato 

Administrativo n° 20/2021 para o exercício de 2023, digo, de 01 de janeiro a 

31 de dezembro de 2023, conforme prevê a “Cláusula VI – Dos Prazos e Da 

Vigência” e de acordo com os termos constantes na Lei Federal nº 8.666/93, 

art. 57 1° e suas alterações posteriores. 

Cláusula Segunda: Fica aditado em 5,97% o valor contratual, conforme 

acordo prévio das partes, passando a aumentar R$ 101,00 totalizando valor 

total mensal em R$ 1.801,00, conforme prevê Contrato Administrativo n° 

20/2021, para o exercício de 2023, exposto na “Cláusula V – Do valor 

Contratual”. 

Cláusula Terceira: As demais cláusulas e condições do Contrato são 

ratificadas pelo presente instrumento, permanecendo vigentes e inalteradas. 

E, porque assim se acham justos e avindos, fizeram lavrar o presente, em 

02(duas) vias de igual teor e um só efeito, que assim as partes. 

 

Cunhataí/SC, em 12 de dezembro de 2022. 

                                                                
________________________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL DE CUNHATAÍ 

Luciano Franz 
CONTRATANTE 

 
__________________________________________________ 
ANDERSON FREDERICO GIESEL 82187002004 

Anderson Frederico Giesel 
CONTRATADO 


