
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 0002/2013 

 

 

Contrato nº:   0002/2013 

                        I – Termo Aditivo 

Contratante:  Município de Bom Jesus   

Contratado:   Trsis Ltda ME 

Finalidade:    Locação e  cessão de uso do Sistema TRNOTAS – Módulo Produtor Primário 

Vinculação:   Proc. Adm. Licitatório nº 0006/2013 – D.L  nº 0001/2013 
 

 
Termo aditivo que, na melhor forma de direito, celebram entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

BOM JESUS, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº. 

01.551.184/0001-84, com sede administrativa 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, e de outro TRSIS LTDA ME, CNPJ nº 10.523.866/0001-30, 

sediada na Av. Dom Pedro II, Nº 684, sala 302, Centro, no município de Videira - SC, representado pelo 

Senhor Tarcisio Francisco Rech, portador do CPF nº 017.591.939-92, RG nº 3.183.447, domiciliado na  

Av. Dom Pedro II, Nº 684, sala 302, Centro, no município de Videira – SC, de ora em diante simplesmente 

denominada de CONTRATADA, objetivando promover, na forma da Lei 8.666/93, as alterações 

contratuais abaixo especificadas. 

CLAUSULA PRIMEIRA – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

As partes, de comum acordo, com fulcro no que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93,  bem 

como da clausula segunda do item 2.3 do contrato n. 0002/2013, resolvem prorrogar a vigência contratual, 

passando o contrato original a vigorar de 01/01/2014 a 31/12/2014, podendo ser prorrogado 

sucessivamente até o limite máximo estabelecido em Lei.  

 

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO   

Em razão da prorrogação contratual, conforme previsão da clausula segunda do item 2.3 do 

contrato original, o valor mensal a ser pago pelo CONTRATANTE à CONTRATADA    passará a ser de 

R$ 241,24 (duzentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) correspondendo ao valor de R$ 

230,00 (duzentos e trinta reais) corrigido monetariamente pelo IGPM(FGV). 

Para fins orçamentários o valor total devido durante a contratualidade será de R$ 2.894,88 

(dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos). 



CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA 

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

se vantajosa à administração pública municipal e observar os limites legais. 

 

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As demais cláusulas do contrato original 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 ao CONTRATANTE. 

Bom Jesus – SC,  20 de dezembro de 2013.  

 
 
 
______________________________ 
MUNICÍPIO DE BOM JESUS 
Vilmar Sabino da Silva  
Prefeito Municipal    

________________________ 
TRSIS LTDA ME 
CNPJ nº 10.523.866/0001-30 
Tarcisio Francisco Rech 
 CPF n. 017.591.939-92 
 Contratado 

  
 
 
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 ___/___/___ 
 
 


