
 
CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO Nº 202/2021 

TERMO ADITIVO DE VALOR  

CONTRATO ORIGINAL Nº 104/2021   

 

O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 82.939.232/0001-74, com sede na Rua:  Expedicionário João Batista de 

Almeida, 323, nessa cidade, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Administração 

e Finanças, Senhor Dari Orestes Scarabotto, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 196.312.789-

72, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa RADIO 

CAPINZAL LIMITADA - EPP, cadastrada no CNPJ sob o nº 83.604.470/0001-91, com sede a 

rua Carmelo Zocolo, 205, sala, Centro, Capinzal/SC, CEP 89.665-000, doravante designada 

simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Luiz Pedro 

Scarton, CPF nº 065.748.589-68, em conformidade com o Processo Licitatório n° 39/2021, 

Edital de Credenciamento nº 07/2021, por este instrumento, as partes acima identificadas e 

qualificadas, tem entre si certo e ajustado a celebração deste termo aditivo e que se regerá pelas 

cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Faz-se necessário realizar a adição ao contrato original 104/2021, em seus itens nº 01 – SPOTS 

ROTATIVOS DE 30 SEGUNDOS e nº 02 SPOTS ROTATIVOS DE 60 SEGUNDOS -  os quais 

foram contratados em quantidades inferiores, contemplando assim uma estimativa total dos itens 

inferiores à que o município necessita para total de divulgações, no percentual de 25%, 

representando o valor de R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais), ficando 

reprogramado em R$ 68.750,00 (sessenta e oito mil setecentos e cinquenta reais), o objeto do 

contrato original é: prestação de serviços de radiodifusão para divulgação de matérias 

institucionais, eventos, campanhas educativas/informativas, programas de governo e utilidade 

pública, determinadas pelo Município Contratante. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  



 
Órgão: 1 Gabinete do Prefeito 

Unidade: 1 Gabinete do Prefeito Municipal 
Proj/Ativ: 2.000 Manutenção d\o Gabinete do Prefeito Municipal 

Despesa 04 Elemento 3.3.90.39.47.00.00.00 
 

 

 As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. E por estarem certos, 

firmam o presente em duas vias de igual teor e forma na presença de testemunhas. 

 

Campos Novos, 14 de junho de 2021.  

 

___________________________________ 

MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS  

DARI ORESTE SCARABOTTO   

SECRETÁRIO M. DA FAZ. E ADM. 

CONTRATANTE  

___________________________________ 

RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP 

CNPJ Nº 83.604.470/0001-91 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 1.______________________                                    2.______________________  

 

 

 


