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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 – Fone: 48-
32770122 R. 202  
www.pmspa.sc.gov.br – 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36.2020 CE-

LEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE AL-

CÂNTARA E A EMPRESA AMVT CONSTRUÇÕES LTDA 

 

 CONSIDERANDO a regra do art. 57, § 4o, da Lei n°. 8.666/1993, que em caráter excepcio-

nal, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata 

o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses; 

 CONSIDERANDO a justificativa técnica “venho por meio deste justificar que, por motivos 

de readequações à execução da rua, visto que em decorrência das chuvas ela cedeu em alguns 

pontos, é necessário prorrogar o tempo de execução e adaptar o novo cronograma para que se-

jam feitas as devidas adequações de da referida via. Sendo assim percebe-se a importância de 

acréscimo de tempo para a CONTRATADA; 

Quarto Aditivo que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE 

ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, com endereço na Praça 

Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.613.101/0001-09, neste 

ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CHARLES DA CUNHA, doravante denominada 

simplesmente PREFEITURA, e de outro lado à empresa AMVT CONSTRUÇÕES LTDA, com na Rua 

Max Schlemper, nº320, Ponte do Imaruim – Palhoça/SC CEP: 88.130-325, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 23.352.445/0001-36, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em decorrência 

do Contrato n.º 36/2020, passando a vigorar o que segue: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO N° 36/2020: 

 1.1- O contrato n°. 36/2020, tem por objeto A presente licitação tem como objeto: contratação de 
empresa especializada para Pavimentação e Drenagem da Rua Ademar Antonio Koerich, conforme 
projeto básico em anexo a este Edital. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 
2.1. Considerando disposição do §5º do art. 79, da Lei 8.666\1993, o prazo para a execução do 
contrato, a fim de cumprir o escopo para o qual foi firmado, com a entrega da obra licitada com-
pleta, será de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do presente termo aditivo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Concluído o prazo de vigência deste Termo Aditivo ou havendo a sua ex-
tinção antecipada, ficam automaticamente restabelecidas as cláusulas e condições contratuais 
previstas antes da celebração do presente Termo Aditivo,  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O presente Termo Aditivo poderá ser rescindido unilateralmente pelo 
Contratante, com o restabelecimento das condições originais do contrato, na hipótese da Contra-
tada não cumprir satisfatoriamente as obrigações estabelecidas no artigo 79 da Lei 8.666\1993, 
após ser garantido à Contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 
4.1- Todas as demais cláusulas e ajustes constantes do Contrato n.º 36/2020 continuam em vigor, 

revogando-se somente aquilo que for conflitante a este quarto termo aditivo. 

4.2- Este quarto Aditivo passa a vigorar na data de sua assinatura. 

 

Assim acordadas e ajustadas, PREFEITURA e CONTRATADA assinam este instrumen-

to em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

São Pedro de Alcântara/SC, 06 de Outubro de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CHARLES DA CUNHA 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 

AMVT CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ nº 23.352.445/0001-36 


