
TERMO ADITIVO 008/2019

CONTRATO ADITADO N.º 248/2018

Segundo Termo aditivo ao CContrato de Prestação de Serviços, a teor das disposições constantes do
Contrato  de  Consórcio  Público  do  Consórcio  Intermunicipal  Catarinense  –  CIMCATARINA,
decorrente da ratificação por lei pelos entes consorciados, do Protocolo de Intenções e Contrato de
Consórcio, de um lado, o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ sob o n° 82.827.148/0001-69, com sede na Av. Marechal Arthur Costa e Silva, 111, Centro, na
cidade de Pinheiro Preto - SC, representado por seu Prefeito Municipal,  Sr.  PEDRO RABUSKE,
brasileiro,  agente  político,  residente  e  domiciliado  na  cidade  de  Pinheiro  Preto  -  SC,  doravante
denominado  CONTRATANTE e, de outro,  o  CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE –
CIMCATARINA, Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade
jurídica  de  direito  público  e  natureza  autárquica  interfederativa,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº
12.075.748/0001-32, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 12º Andar, Sala 1205, Bairro
Canto, no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Diretor
Executivo, Elói Rönnau, ao final assinado, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e
contratado, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 11.107/2005, do
Decreto Federal n. 6.017/07, do Protocolo de Intenções, das Leis de Ratificações, do Contrato de
Consórcio Público do CIMCATARINA, as seguintes cláusulas e condições.

   
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRATO A SER ADITADO

2.1 - O presente contrato tem por objeto a execução de horas técnicas por profissional
de  nível  superior habilitado  do  CIMCATARINA  para  Revisão  do  Plano  Diretor  no
Município de Pinheiro Preto.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ADITAMENTO

2.1 Fica aditado o prazo do contrato 248/2018, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de 01/01/2019,
ou seja, até a data de 31/12/2019, com base no parecer da assessoria jurídica emitida. 

O valor do contrato não sofrerá alteração.

CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1   As  demais  cláusulas  do  contrato  248/2018  continuam  inalteradas,  as  quais  são  reiteradas  e
ratificadas pelas partes.

3.2  O presente aditamento  tem como amparo legal  a  Lei  n.  8.666/93 (Art.  57,  §  2º),  bem como o
parágrafo único da cláusula terceira do contrato ora aditado. 



E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em quatro vias, de igual teor e forma,
perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto – SC, 22 de fevereiro de 2019.

Município de Pinheiro Preto
PEDRO RABUSKE
Prefeito Municipal

CIMCATARINA 
ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo

Testemunhas:                                       Assessoria Jurídica:

1ª –

2ª –


