
Página 1 de 2 
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32770122 Ramal 6 
www.pmspa.sc.gov.br – licitacoes@pmspa.sc.gov.br 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
32/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA E A EMPRESA 
VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA, INSCRITA 
NO CNPJ Nº 18.669.032/0001-40. 

 
 

CONSIDERANDO a regra do art. 57, I da Lei n° 8.666/1993, que consiste em: Aos projetos 

cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais 

poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido 

previsto no ato convocatório; 

CONSIDERANDO que os serviços prestados pelo CONTRATADO, é um serviço, essencial e de 

caracteristica continua, sendo assim podendo continuar com o bom andamento dos serviços em 

São Pedro de Alcântara. 

             Segundo Aditivo que entre si celebram de um lado 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, Sr. CHARLES DA CUNHA, CPF nº 066.071.219-93 e RG nº 

5.399.905, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, e de outro lado, a empresa 

VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA, Rua Vereador Rogério da Silva, n°1329 – sala 01 – Alto Aririú 

– Palhoça/SC, inscrita no CNPJ sob o n° 18.669.032/0001-40, neste ato representada pela sócia 

administradora, Senhora ANDRÉA CRISTINA VOGELSANGER TEIXEIRA, RG n°4.973.921, CPF n° 

072.978.289-12, residente e domiciliada na Rua Universidade, n°89, torre A apartamento 1002, 

Pedra Branca, Palhoça/SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em decorrência 

do Contrato nº 32/2021 e ao processo de Tomada de Preço n° 37.01/2021, passando a vigorar o 

que segue:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO do contrato N°32/2021: 
1.1. O presente instrumento pretende regular a Contratação de Empresa Especializada para, sob 

o regime de execução indireta de empreitada por preço global, realizar obras de reparo asfáltico, 

inclusive com fornecimento de material e mão de obra utilizando dispositivos de drenagem 

urbana, com uso de caixas de captação com grelha retangular de ferro fundido em alvenaria com 

blocos de concreto, ondulação transversal e sinalização viária, além de garantir a carga, 

transporte e destinação final dos entulhos e materiais resultantes do serviço que será realizado 

na Rua Bertoldo Hames, (Estrada Geral do Cubatão), Município de São Pedro de Alcântara-SC, 

conforme especificações constantes no Anexo I, planilhas de orçamento, composição do BDI e 

Cronograma Físico Financeiro, que fazem parte integrante do Edital de Tomada de Preço nº 

37.01\2021, anexados ao processo licitatório que deu origem a presente contratação, e os 

preços e condições constantes da Proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte 

integrante do presente contrato independente de transcrição. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 
2.1- Fica prorrogado por 60 (sessenta) dias corridos o prazo para término do contrato n° 32/2021, 
a contar da data da assinatura deste termo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
4.1- Todas as demais cláusulas e ajustes constantes no Contrato n.º 32/2021 continuam em 
vigor, revogando-se somente aquilo que for conflitante a este segundo termo aditivo. 
4.2- Este Segundo Aditivo passa a vigorar na data de sua assinatura. 
 

 
Assim acordadas e ajustadas, PREFEITURA e CONTRATADO assinam este 

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

 
São Pedro de Alcântara, 08 de março de 2022. 

 
 
 
 
 
 

CHARLES DA CUNHA 
Prefeito Municipal  
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