
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 010/2009 

 

Contrato nº:     010/2009 

                          IV – Termo Aditivo 

Contratante:    Município de Bom Jesus 

Contratado:     Continental Obras e Serviços Ltda 

      CNPJ/MF n.° 04.328.816/0001-08 

Finalidade:     Coleta e disposição dos resíduos sólidos 

Vinculação:     T.P nº 0002/2009 

 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, registrada no CNPJ nº 01.551.184/0001-84 com sede na Rua Pedro Bortoluzzi, 

435 na Cidade de Bom Jesus-SC, neste ato representada por seu Prefeito Municipal senhor Clóvis 

Fernandes de Souza, de ora em diante  denominado simplesmente CONTRATANTE. 

CONTRATADO: Continental Obras e Serviços Ltda, Pessoa Jurídica de Direitos Privados, com sede 

na Rua Santa Cruz, 374, Bairro Veneza, no município de Xanxerê – SC - CNPJ/MF n. 04.328.816/0001-

08, representado neste ato, na pessoa do preposto abaixo assinado, de ora em diante simplesmente 

denominado de CONTRATADO. 

 

Que entre si fazem de um lado Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Estado de Santa Catarina, 

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, registrada no CNPJ nº 01.551.184/0001-84 com sede na 

Rua Pedro Bortoluzzi, 435 na cidade de Bom Jesus-SC, neste ato representada por seu Prefeito 

Municipal  Clóvis Fernandes de Souza, de ora em diante  denominado simplesmente CONTRATANTE 

e  Continental Obras e Serviços Ltda,  Pessoa Jurídica de Direito Privados, com sede na Rua Santa 

Cruz, 374, Bairro Veneza,  no município de Xanxerê – SC - CNPJ/MF n. 04.328.816/0001-08, 

representado neste ato, na pessoa do preposto abaixo assinado, de ora em diante simplesmente 

denominado de CONTRATADO, tem justo e contratado o que adiante segue, que mutuamente 

convencionam, outorgam e aceitam a saber. 

CLAUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Fica alterado a Clausula Terceira do contrato em evidência, por acordo entre as partes, relativo ao 

prazo final de duração do contrato, passando de 01 de janeiro de 2013 até 28 de fevereiro de 2013, 

independente de qualquer aviso ou notificação, salvo motivo de força maior. 

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR 



Aplica-se sobre o valor do presente  contrato o reajuste no percentual de 7,08 %,  relativo ao IGPM 

acumulado do período  de janeiro de 2012 à novembro de 2012, passando  o valor mensal  a ser de R$ 

1.489,32 (um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) referente à prestação de 

serviços para coleta e disposição final de resíduos hospitalares; e o valor mensal de R$ 8.191,30 (oito 

mil cento e noventa e um reais e trinta centavos) referente a coleta e disposição final de resíduos 

sólidos. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA 

A prorrogação da vigência deste contrato deve-se ao fato de que há  previsão no Edital e no Contrato 

sobre a possibilidade de prorrogação, aliado ao fato de que se trata de serviço de natureza continuada e 

de flagrante interesse público. 

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As demais cláusulas do contrato em evidência, não alterado pelo presente termo, permanecem 

inalteradas. 

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Xanxerê, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato. 

E, por estarem as partes em plenos acordo, justos e contratados em tudo que se encontra lavrado neste 

instrumento particular, assinam o presente perante duas testemunhas, elaborado em três vias de igual 

forma e teor, destinando-se uma via para a CONTRATADA e as demais para o CONTRATANTE. 

Bom Jesus – SC,  27 de dezembro de 2012.  

 

 
__________________________                                                       ____________________________ 
Clóvis Fernandes de Souza                                                              Continental Obras e Serviços Ltda 
Prefeito Municipal                                                                              CNPJ/MF n.04.328.816/0001-08 
Contratante                                          Ademir Barcella 
                                                                                                           C.P.F nº 627.554.200-49 
                                                                                                           Contratado 
Testemunhas 
 
  
__________________________                                                       _____________________________ 
Vanderlei Adílio dos Santos                                                                Alexandra Angonesi da Cruz 
CPF n. 020.913.379-19                                                                       CPF n.005.640.129-98 
 

 
Assessoria Jurídica 
Visto em ___/___/___ 
 



Minuta 

Contrato nº:                  010/2009; 

                                        IV - Termo Aditivo;  

Contratante:                  Município de Bom Jesus; 

Contratado:       Continental Obras e Serviços Ltda; 

        CNPJ/MF n.° 04.328.816/0001-08; 

Finalidade:       Coleta e disposição dos resíduos sólidos e hospitalares; 

Prorrogação do Prazo: de 01 de janeiro de 2013 até 28 de fevereiro de 2013; 

Valor total:        R$ 19.361,24 (dezenove mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro 

centavos); 

Foro:         Comarca de Xanxerê; 

Data:         Bom Jesus (SC), 27/12/2012.  

 

 

 
Clóvis Fernandes de Souza 
Prefeito Municipal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


