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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 – 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21.2021 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE AL-

CÂNTARA E A NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI 

 

 CONSIDERANDO a regra do art. 65, § 1°, da Lei n°. 8.666/1993. O contratado fica obrigado 

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contra-

to, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta 

por cento) para os seus acréscimos. 

 CONSIDERANDO que o serviço da CONTRATADA possui caráter permanente e que a admi-

nistração pública decidiu padronizar todos os telefones dos prédio da Prefeitura Municipal de São 

Pedro de Alcântara. Percebeu-se a necessidade de acrescentar mais 34 unidades do item 05 da 

licitação respectiva deste mesmo contrato.   

Primeiro 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 NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI, ins-

crita no CNPJ sob o nº 06.312.970/0001-09, com sede na Rua 3 de Outubro, 5877, Prado Biguaçu, 

CEP 88.160-001, no Município de Biguaçu - SC, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Aloisio Mar-

celino, portador(a) da Cédula de Identidade nº 2.957.961 e CPF nº 894.281.379-87 doravante de-

nominada CONTRATADA, em decorrência do Contrato n.º 04/2021, passando a vigorar o que se-

gue: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

 1.1- O objeto do presente Aditivo é aquisição de mais 34 Telefone IP Fixo com visor de LCD – Ins-
talado com material para seu perfeito funcionamento com regime de aluguel. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
2.1.  O valor deste aditivo é de R$ 11.342,39 (onze mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e 
nove centavos), para um período de 12 (doze) meses. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA — DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
 
3.1. A despesa deste primeiro Termo Aditivo correrá por conta da PREFEITURA, conforme empe-
nho com os recursos previstos no orçamento fiscal vigente, com as seguintes classificações: 
04.02.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00.01.0081 (45); 04.02.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00.01.0081 (34); 
03.01.2.004.3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 (13); 11.01.2.056.3.3.90.00.00.00.00.00.03.0811 (79). 
 

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
4.1 Todas as demais cláusulas e ajustes constantes do Contrato n.º 21/2021 continuam em vigor, 
revogando-se somente aquilo que for conflitante a este primeiro termo aditivo. 
 
4.2- Este primeiro 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, 24 de Junho de 2021. 

 

 

_____________________________________________ 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CHARLES DA CUNHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

 

_____________________________________________ 

NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI 

SR. Aloisio Marcelino 

CNPJ n. º 06.312.970/0001-09 

 

 

 


