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TERMO ADITIVO Nº 110/2019 QUE VISA 

SUPRIMIR E RETIFICAR O CONTRATO Nº 

90/2019. (1º 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, ato representado pela Diretora de Cultura, a Sra. NEUSA MARIA 

GOMES LOPES, brasileira, casada, portadora do CNPF/MF n° 029.450.129-01 e CI.RG. nº 83757825, 

residente e domiciliado à Rua do Peixe, nº 89, Bairro Itapema do Norte, neste Município e de outro lado a 

empresa F.S.T LOBO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, inscrita no CNPJ sob nº 33.145.006/0001-06, 

localizada à Avenida dos Flamboyants, nº1180/1302, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22776-070, representado pelo 

representante legal, o Sr. FERNANDO S. THIAGO LOBO, brasileiro, portador do CI.RG nº 096481452IFP/RJ 

e CNPF/MF nº 770.023.777-87, aqui denominada CONTRATADA, ajustam o presente termo que visa 

suprimir os ITENS 5.8 E 5.10 além de retificar o Item 5.9 do Contrato nº 90/2019  que ajusta a Contratação 

de show da artista ANA VILELA, para apresentação no dia 29 de novembro de 2019 para o evento “Um 

Toque de Natal”, conforme especificações constantes no termo de referência, em conformidade com a 

autorização contida no processo licitatório na modalidade INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 

08/2019 – PROCESSO Nº105/2019, de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pelas 

especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA SUPRESSÃO 

O presente termo suprime os Itens 5.8 e 5.10 da cláusula quinta que trata das obrigações e 

responsabilidades: 

5.8.  Ficará a COLÔNIA DOS PESCADORES conforme declaração fls. 78 dos autos, obrigada a oficiar o 

Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para segurança do local em quantidade compatível com a capacidade de 

público do local do evento e resguardar a integridade física dos músicos, equipe e do público em geral, bem 

como de todo equipamento disponível para a realização do evento. 

5.10. A CONTRATANTE exime-se de qualquer responsabilidade de eventuais danos que por ventura 

ocorram, antes, durante ou após a atuação, causados por excesso de euforia popular ou qualquer outro 

motivo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RETIFICAÇÃO 

Fica retificado o Item 5.9 da cláusula quinta que trata das obrigações e responsabilidades. 

Onde lê-se: 5.9. Obriga-se a CONTRATADA a montagem e operação de som, e a reservar período de 02 

(duas) horas com palco livre para montagem e teste de som, que não poderá ultrapassar às 19h do dia 

29/11/2019.  

Passa a constar: 5.9. Obriga-se a CONTRATANTE a montagem e operação de som, e a reservar período 

de 02 (duas) horas com palco livre para montagem e teste de som, que não poderá ultrapassar às 19h do dia 

29/11/2019.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 90/2019, desde que não contrariem o 

que ficou convencionado no presente Termo de Aditivo. 
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E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao Instrumento do Contrato 

Administrativo nº 90/2019, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas. 

 

Itapoá/SC, 19 de novembro de 2019. 

 

CONTRATANTE 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 

NEUSA MARIA GOMES LOPES 

DIRETORA DE CULTURA  

  

CONTRATADA   

F.S.T LOBO EMPREENDIMENTOS 

ARTISTICOS  

FERNANDO S. THIAGO LOBO 

 

 

JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO  

DIRETOR DE TURISMO 

FISCAL DO CONTRATO  

 

 

Testemunhas: 

 

NOME:                                                                             

CNPF/MF: 

 

 

 

NOME:                                                                             

CNPF/MF:  

 


