
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2009 

 

Contrato nº:     010/2009 

                          VII – 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 

 

Termo aditivo que celebram entre si, de um lado, o Município 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 Vilmar Sabino da Silva, de ora em diante  denominado simplesmente 

CONTRATANTE, 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, visando às alterações contratuais abaixo especificadas. 

CLAUSULA PRIMEIRA – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

Fica prorrogada a vigência contratual estabelecida pelo Termo Aditivo de nº VI e 

antecedentes, passando o contrato inicial à vigorar de 01/01/2014 a 05/02/2014.  

Fica igualmente prorrogada a vigência constante na Cláusula Primeira do Termo Aditivo de nº 

V, pelo mesmo prazo acima estabelecido. 

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO 

Aplica-se sobre o valor do presente contrato o reajuste no percentual de 4,89%,  relativo ao 

IGP-M acumulado do período  de janeiro de 2013 à novembro de 2013, passando  o valor mensal  a ser de 

R$ 1.562,15 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) referente à prestação de 

serviços para coleta e disposição final de resíduos hospitalares; e o valor mensal de R$ 8.591,85 (oito mil 

quinhentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) referente a coleta e disposição final de 

resíduos sólidos.  

Em razão do aumento populacional do Município o valor adicional previsto na cláusula Primeira 

do Aditivo V, a ser acrescido ao valor contratado passará a ser de R$ 190,47 (cento e noventa reais e 

quarenta e sete centavos), correspondente à (R$ 0,07 x 2,721 habitantes/município). 



CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA 

A prorrogação atende aos ditames da Lei 8666/93, art. 57, II da Lei 8.666/93, visto que 

benéfica à administração pública municipal em virtude da ausência de reajuste quanto ao valor contratado. 

 

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As demais cláusulas do contrato original, assim como dos aditivos precedentes não 

modificadas pelo presente instrumento permanecem inalteradas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – 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 termo aditivo. 

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, 20 de dezembro de 2013.  

 

 

 
______________________________________ 
MUNICÍPIO DE BOM JESUS SC 
Vilmar Sabino da Silva 
Prefeito Municipal 
Contratante 

_______________________________________ 
 CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA 
 CNPJ/MF n.04.328.816/0001-08  
 Ademir Barcella 
 C.P.F nº 627.554.200-4 
 Contratada 

 
Testemunhas 
 
 
 
__________________________                                    _____________________________ 
Micheli Nestor Soligo de Mello                                        Leandro Luiz Mocellin 
CPF n. 007.748.319-79                                                   CPF n. 950.502.219-00  
 
 
 
Assessoria Jurídica 
Visto em ___/___/___ 


