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1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. PMC 76/2018 

TERMO DE RETIFICAÇÃO CONTRATUAL 

 

 

No dia 27/08/2018, o MUNICÍPIO DE CANOINHAS, Pessoa  Jurídica  de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º  

83.102.384/0001-81, com sede à Rua Felipe Schmidt n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas/SC, neste ato representada 

por seu prefeito Sr. Gilberto dos Passos,  Brasileiro, So l t e i ro , Rad ia l i s t a ,   residente  e domiciliado, Rua Francisco de 

Paula Pereira, 1605, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 

SSP/SC, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado a Empresa SP EVENTOS LTDA,  já qualificado no contrato, 

doravante denominado simplesmente CONTRATADA, pactuam a presente retificação. 

 

Onde se lê: 

 

... CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Dá-se à este contrato o valor de R$ 93.000,00 

(noventa e três mil reais), conforme descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA. 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a realização da 22ª FESMATE E DA 2ª 

EXPOCANOINHAS por meio de transferência bancária, na conta a ser informada pela contratada, mediante entrega da 

correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

Parágrafo Segundo: O pagamento de 40% do montante será realizado em até 30 dias após assinatura do contrato, mediante 

apresentação da Nota Fiscal, com o certifico/aceita da Comissão Municipal, e o restante em até 30 dias após o termino do evento, 

mediante apresentação de Nota Fiscal com o certifico/aceita da Comissão Municipal (...) 

 

(...) 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES (...)2 Será configurada a inexecução parcial do objeto, sem prejuízo a rescisão por 

inadimplência, quando houver paralisação da prestação dos serviços, de forma injustificada, por mais de 10 (dez) dias 

ininterruptos, ocasião que dará origem a uma multa no valor de 15% (quinze por cento) da parcela em inadimplência, assim 

considerada a parte do objeto ainda pendente de execução (...) 

 

Leia-se: 

 

... CLAUSULA TERCEIRA DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Dá-se à este contrato o valor de R$ 93.000,00 

(noventa e três mil reais), conforme descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA. 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a realização da 22ª FESMATE E DA 2ª 

EXPOCANOINHAS por meio de transferência bancária, na conta a ser informada pela contratada, mediante entrega da 

correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

 

(...) 
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CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES (...) 2 Será configurada a inexecução parcial do objeto, sem prejuízo a rescisão por 

inadimplência, quando houver paralisação da prestação dos serviços, de forma injustificada, por mais de 01 (uma) hora, ocasião 

que dará origem a uma multa no valor de 15% (quinze por cento) da parcela em inadimplência, assim considerada a parte do 

objeto ainda pendente de execução. 

 

1. Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no contrato administrativo. 

 

 

 
 

                                        ____________________________________ 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS                                             SP EVENTOS LTDA 

            Contratante                                                                  Contratada 

     Gilberto dos Passos                                                   José Clemir Spinelli 

          Prefeito                                                                      Representante 

 

 

 

 

 

Visto: Winston Beyersdorff Lucchiari 

           Assessoria Jurídica 


