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TERMO ADITIVO Nº 86/2019 AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 62/2018 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAPOÁ E O 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE – 
CIMCATARINA. (3º aditivo).  

 
 

Pelo presente instrumento particular que, entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges nº 201, neste Município, aqui 

denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário de Meio Ambiente, Sr. RODRIGO 

CECHIN, brasileiro, solteiro, portador do CNPF/MF nº 035.422.579-07 e CI.RG nº 4018931, residente e 

domiciliado à Rua Caracaxá, nº 194, Bairro: Jardim Pérola do Atlântico, neste Município, neste Município e de 

outro lado 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 Librelato Bittencourt, n° 

1885, 12º andar, sala 1205, Bairro Canto, Florianópolis - SC, representado neste ato por seu Diretor Executivo, 

Sr. ELÓI RÖNNAU, ao final assinado, doravante denominado CONTRATADO, ajustam o presente termo aditivo 

contratual que visa prorrogar e a reajustar o objeto da execução de horas técnicas por profissional do 

CIMCATARINA para prestação de serviços técnicos ambientais e planejamento urbano do Município de Itapoá, e 

em conformidade com a autorização contida no processo de DISPENSA Nº 08/2018 - PROCESSO Nº 

74/2018, de acordo com a lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas 

nas cláusulas que seguem: 
 

Art. 1º - As partes constantes do contrato em epígrafe, em conformidade com as disposições legais e 
Contratuais, ajustam o acréscimo aproximado em 0,2432% alterando quantitavamente o contrato em 87 horas 
técnicas, contabilizando o valor total de R$13.224,00 (treze mil duzentos e vinte e quatro reais). 
 

Art. 2º  Altera-se o valor estimado previsto na cláusula terceira passando de R$ 53.061,00 (cinquenta e três mil e 
sessenta e um reais) para o montante de R$ 66.285,00 (sessenta e seis mil duzentos e oitenta e cinco reais).   
 
 
 

 Art. 3° Ficam mantidas todas as demais Cláusulas e condições contratuais que não colidirem com as modificadas 
no presente instrumento.  
 
E por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas. 
 

Itapoá (SC), 09 de setembro de 2019. 
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