
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2014 

 

Contrato nº:   16/2014    

  I – Termo Aditivo 

Contratante: MUNICÍPIO DE BOM JESUS  

Contratado: MARCELO CANELLO - EPP 

  CNPJ/MF n. 04.501.528/0001-03 

Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e de consumo, com entrega parcelada, durante o 

exercício de 2014. 

 Vinculação: Proc. Adm. Licitatório nº 6/2014 - P.P  nº 3/2014 

                                    

 Contrato administrativo que fazem entre si, de um lado o Município de Bom Jesus, Estado de Santa 

Catarina, com sede na Rua Pedro Bortoluzzi, inscrito no CNPJ/FM, sob o nº 01.551.148/0001-87, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Senhor VILMAR SABINO DA SILVA, brasileiro, casado, doravante 

denominado de CONTRATANTE e de outro lado MARCELO CANELLO - EPP, CNPJ nº 04.501.528/0001-

03, sediada na Rua General Osório, nº 1180, fundos, Bairro dos Esportes, no município de Xanxerê - SC, 

representado pelo Senhor MARCELO CANELLO, portador do CPF nº 020.655.619-55, RG nº 3.473.926, 

domiciliado na  Rua General Osório, nº 1174, Bairro dos Esportes, no município de Bom Jesus - SC, de ora 

em diante denominado  simplesmente de CONTRATADA,  de comum acordo e amparado na Lei Federal Nº 

8.666/93, consolidada, firmam o presente aditivo ao contrato original,  que se regerá pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente termo aditivo tem por objeto formalizar o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento)  no 
fornecimento relativo ao item 26, conforme previsão do artigo 65, §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
previsão contratual. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: 
O presente Termo Aditivo tem o valor total de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais). 
 
Parágrafo único. Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo, o Contrato nº 16/2014, 
cujo valor global originário era de R$ 4.195,70 (quatro mil cento e noventa e cinco reais e setenta centavos), 
passará para o valor global de R$ 4.384,70 (quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta 
centavos).  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS: 
Permanecem inalteradas as demais condições previamente pactuadas entres as partes, para todos os fins 
legais. 
 
 



CLÁUSULA QUARTA – DO FORO: 
Fica Eleito o Foro da Comarca de Xanxerê - SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja,  para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento de aditivo contratual. 
 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes, a seguir, 
firmam o presente contrato, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 
(duas) testemunhas abaixo assinadas e será arquivado na Secretaria Geral da Administração da Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus, conforme dispõe o art. 60 da Lei n° 8.666/93. 
 
Bom Jesus-SC,  29 de  agosto de 2014. 
 

 

VILMAR SABINO DA SILVA                                   MARCELO CANELLO - EPP 
Prefeito Municipal                                                      CNPJ nº 04.501.528/0001-03  
Contratante                                                                 Marcelo Canello 

                                CPF nº 020.655.619-55 
                                                  Contratada 
 
       

Testemunhas: 

 
  
Valdecir Kunz                     Leandro Luiz Mocellin 
CPF nº 004.713.889-04                       CPF nº950.502.219-00  
 

 
 
 
Abel dos Santos Rodrigues 
Assessor Jurídico 
OAB 73.029 

 

 

 


