
  

 Município de São Miguel da Boa Vista 

 Estado de Santa Catarina 

Rua São Luiz, 210, Centro  -  Fone/Fax: (49) 3667-0050  - Cep: 89879-000 

CNPJ: 80.912.124/0001-82 – Site: www.saomigueldaboavista.sc.gov.br 

04/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 49/2021. 
Contrato de Prestação de Serviço.           
   
  O Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua São 
Luiz, nº. 210, inscrito no CNPJ Nº. 80.912.124/0001-82 neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal em exercício Sr. JAIRO ANTÔNIO LUFT, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº. 
814.277.199-34 e Carteira de Identidade nº. 1.851.700 SESP/SC, residente e domiciliado na Rua São 
Luis n° 188, nesta cidade de São Miguel da Boa Vista/SC e Comarca de Maravilha/SC, doravante 
denominado CONTRATANTE e a empresa W PIROCA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, 
estabelecida na AV Flor do Sertão, 426, fundos, Centro, no Município de Flor do Sertão, Estado de 
Santa Catarina, inscrita no CNPJ Nº. 32.046.973/0001-58, neste ato representado pelo Sr. Willian 
Piroca, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, 
inscrito no CPF 071.911.939-13 e RG 5.517.786, doravante denominado de CONTRATADA, 
resolvem ADITAR o os valores do Contrato administrativo 49/2021, de acordo com o Edital do 
Processo Licitatório n.º 56/2021, pelas seguintes clausulas que seguem: 
 
   
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente termo aditivo tem como finalidade aditar os valores do contrato 49/2021 
considerando o boletim de medição apresentado pelo setor de engenharia e as justificativas da 
engenheira responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, sendo o aditivo num valor de 
R$ 6.766,89 (seis mil e setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA 
2.1 - Considerando as justificativas expostas pela engenheira responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da obra, onde colocou as razões do aditivo de valores. 
 
CLAUSULA TERCEIRA  
Ficam as demais clausulas e condições firmadas no contrato principal e edital, inalteradas, sendo que 
o presente termo tem vigência e produzida os efeitos legais, a partir de sua assinatura. 
 
 E por ser esta a expressão de vontade dos contratantes, assinam o presente termo, em duas 
vias de igual teor. 

 São Miguel da Boa Vista/SC, 10 de fevereiro de 2022. 
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