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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CL Nº 

002/2013 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO 

MENSAL DO PORTAL DE INFORMAÇÕES (SÍTIO) E 

SISTEMA DE OUVIDORIA DA AGIR, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO 

ITAJAÍ – AGIR E A EMPRESA ALINE GOMES OLIVEIRA. 

 

A AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR, pessoa jurídica 

de direito público, sem fins econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência 

decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, inscrita no CNPJ sob n° 

11.762.843/0001-41, pelas normas da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Federal n° 

11.107, de 06 de abril de 2005 e do Decreto n° 6.017/07, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, Bairro 

Velha, CEP 89036-200, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, junto à sede da Associação 

dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AAMVI, neste ato representada por seu Diretor Geral, o 

Senhor HEINRICH LUIZ PASOLD, identidade n° 1940660, emitida pela Secretaria de Estado da 

Segurança Pública/SC e CPF n° 246.473.149-87, que este subscreve, daqui para frente denominada 

simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa ALINE GOMES OLIVEIRA, pessoa jurídica de direito 

privado/empresária individual inscrita no CNPJ sob o n° 18.239.118/0001-32, estabelecida na cidade de 

Gaspar/SC, na Rua Anfilóqio Nunes Pires, n° 523, Sala 10, Bairro Figueira, neste ato representada pela 

sua titular a Senhora ALINE GOMES OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade n° 4.813.749, 

emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina (SSP/SC), inscrita no CPF 

sob o n° 039.877.829-94, que também subscreve, doravante denominada de CONTRATADA, têm entre 

si justo e convencionado o presente Termo Aditivo ao Contrato CL n° 002/2013, regido pela Lei n° 

8666/1993, ficando alteradas as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 Este instrumento é o Primeiro Termo Aditivo de PRORROGAÇÃO ao Contrato CL n° 002/2013, 

cujo objeto versa sobre a contratação dos serviços de assessoria técnica na área da tecnologia da 

informação, bem como a manutenção mensal dos mesmos, a fim de contribuir para a transparência de 
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informações e melhoria de comunicação entre o órgão regulador, os usuários e as entidades públicas e 

seus prestadores. 

1.2 Para tanto, esclarecem que o objeto específico deste Primeiro Termo Aditivo ora celebrado, 

permeia-se pela execução específica dos serviços de manutenção mensal do portal de informações 

(sítio) e canal de ouvidoria da AGIR, tendo em conta é claro que o desenvolvimento do portal de 

informações (sítio) e a criação do canal de ouvidoria já foram objeto do Contrato CL nº 002/20013; cujo 

objeto neste momento é tão somente a manutenção mensal destes sistemas.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2.1 Em face da necessidade de continuidade na prestação dos serviços de assessoria técnica na área da 

tecnologia da informação, bem como a manutenção mensal do portal de informações (sítio) e do canal 

de ouvidoria, fica, portanto, alterada a Cláusula Quarta, subitem 4.1, do Contrato original que passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

“CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA DOS 

SERVIÇOS 

4.1 O prazo de vigência terá início em 01 de janeiro de 2014 e vigorará até o dia 31 de dezembro de 

2014” 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

3.1 As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo, estão estimadas na continuidade 

dos serviços de assessoria técnica na área da tecnologia da informação, bem como a manutenção mensal 

do portal de informações (sítio) e do canal de ouvidoria. 

 

Item: Quantidade: Características:  Valor unitário:  Valor total:  

001 12 (meses) Manutenção mensal do portal de 

informações (sítio) da AGIR 

R$ 400,00 

(R$ 400,00 x 12) 

R$ 4.800,00 

002 12 (meses) Manutenção mensal do canal de 

ouvidoria da AGIR 

R$ 80,00 

(R$ 80,00 x 12) 

R$ 960,00 

Valor total do contrato R$ 5.760,00 

 

§ 1º. A prestação dos serviços descritos no caput desta cláusula seguirá o cronograma de etapas contido 

na Requisição de Serviços – Termo de Referência, anexo ao Processo de Dispensa de Licitação nº. 

002/2013, o qual passa a fazer integrante deste contrato.  

http://www.agir.sc.gov.br/


 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 
  

 

Rua: Alberto Stein, nº. 466 - Bairro: Velha, Blumenau / Santa Catarina. 

CEP: 89036-200 - Fone (47) 3331-5827 - CNPJ 11.762.843/0001-41 

www.agir.sc.gov.br 

§ 2º. No preço constante nesta cláusula já estão inclusos todos os tributos e encargos, não existindo 

qualquer vínculo de trabalho entre as partes ou entre a CONTRATANTE e os sócios/titulares da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 A CONTRATADA deverá expedir, subsequentemente a entrega do serviço, Nota Fiscal em nome 

da CONTRATANTE, com a identificação do número do presente Contrato e a discriminação dos 

serviços prestados, e encaminhá-lo à CONTRATANTE, para a realização do pagamento. 

§ 1º. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços, o valor total de R$ 

5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais), cujo pagamento será efetuado mediante apresentação 

da Nota Fiscal, e mensalmente até o décimo dia do mês subsequente a prestação dos serviços de suporte 

e manutenção do portal de informações (sítio) e do canal de ouvidoria no valor de R$ 480,00 

(quatrocentos e oitenta reais), mediante a emissão e apresentação junto à AGIR dos comprovantes 

fiscais devidamente autorizados pelo ordenador da despesa. 

§ 2º. Para o desembolso financeiro, além dos requisitos acima, só será liberado o valor após a entrega 

do trabalho previsto na tabela exposta na cláusula primeira deste contrato, da lavratura de nota fiscal e 

do aceite do Diretor Geral da AGIR acerca do trabalho, observando ainda a Cláusula Terceira – 

Condições De Pagamento. 

§ 3°. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada aos cuidados da CONTRATANTE juntamente com os 

serviços prestados em referência, no endereço constante no preâmbulo deste Contrato. 

§ 4º. O pagamento dos serviços contratados será realizado em até 15 (quinze) dias, após a aprovação do 

Diretor Geral da CONTRATANTE, devendo este atestar a Nota Fiscal. 

§ 5°. A apresentação da Nota Fiscal não exime a CONTRATADA da exibição de outros documentos e 

informações que sejam necessários para atestar a regularidade da prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

5.1 Os recursos correrão por conta da Dotação: Projeto atividade 4.122.2010.2010 – Manutenção das 

Atividades da AGIR. Elemento de despesa: 3.3.9.0.00, Recursos ordinários –AGIR – Manutenção 

10010. 

 

CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÕES 

6.1 As demais cláusulas do Contrato CL n° 002/2013 permanecem inalteradas, e desde já ratificadas em 

todos os seus termos e condições.  
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E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente 

Termo Aditivo ao Contrato CL n° 002/2013, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e 

jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. 

 

Blumenau (SC), em 18 de dezembro de 2013. 

 

 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AGIR 

HEINRICH LUIZ PASOLD – Diretor Geral  

- CONTRATANTE - 

 

 

 

ALINE GOMES OLIVEIRA(CNPJ nº 18.239.118/0001-32) 

 CONTRATADA 

ALINE GOMES OLIVEIRA 

Titular/Representante legal – CPF nº 039.877.829-94 

 

Testemunhas: 

 

 

FELIPE RUEDIGER 

Diretor Técnicoda AGIR 

CPF nº 034.930.529-36 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 

Diretora Administrativa da AGIR 

CPF nº 038.188.129-69 
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