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TERCEIRO TERMO ÀDITIVO ÀO CONTRATO N" OI6/202L QUE ENTRE
sr CELEBRÂM DE UM LADO A ASSOCIAçÃO DOS MUNICÍPIOS DO
EXTREMO OESTE DE SANTÀ CATARINA - AMEOSC E DE OUTRO
LADO A EMPRESA SCIV SERVIçOS E CONSTRUçÔES LTDA.
Pelo presente instrumento particular de Termo Aditivo ao Contrato n" 076/2027 dzrta;do

ÀsSoclÂ-ÇÃo Dos MUNIcÍPIos Do ExrREMo oEsrE DE
SANTA CÀTÂRINA - ÂMEOSC, pessoa iuridica de direito privado, com fins não
econômicos, inscria no CNPJ sob o n" 83.829.267 /$01-13, com sede à Rua Osva-ldo
de zi.to.zozt

a

Cruz, n" 167, centro, município de São Mtguel do Oeste, SC, neste ato ÍepÍesentada pelo
seu Presidente MN JOSÉ CANCI, doravante denomiaada de CONTRÂTANTE e
EMPRESA SCW SERVIçOS E CONSTRUçÔES LTDA, pessoa iurídica de direito
privado, com sede Rua Inglaterra, n" 602D, Bairro Passo dos []ortes, município de
-hapecó, SC, CEP 89805-535, inscrita no CfflMF sob o n" 33-568.009/0001-52' neste
ato represefltada poÍ seu repÍesentante legal o Sr. SIDNEI CESÀR WOSNIAI!
doravante denominado CONTRATADA tem entre si iustas e acordadas as seguintes
cláusulas e condições que mutuâmente aceitam e se obngam a cumprir e respeitar:

CLÁUSULA pRIMEIRÀ Este Terceiro Termo Aditivo tem como obieto proceder a
alteração do item 1.2 da Cláusula Primeira e do item 2.2 dt Clâusula Segunda do Contrato
f 016/2021 fifrnado pelas partes em 29.1o.2021 e da cláusula Primeira do Termo
Aditivo ao referido cootrâto frrmado entÍe

as pertes em 25 de

ianeiro de 2022, passando

prorÍogando-se assim poÍ 15 dàs o prazo previsto do Primeiro Termo Âditivo.

CIÁUSULÀ SEGUNDA:
A alteração do prazo de execução dos serviços em coÍne{to decorre de deferimento de
solicitação de- prcrrogação de prâzo apÍesenredo pela empresa scw SERVIÇOS E
CoNSTRUÇÔES LTDÂ consubsranciado no fato de que para a execução dos serviços
parÂ os quais fora contÍatâda, necessáú se fez L conclusão de eapas aoteriores - de
ionstnrção/Frnaliz açào da obra - que sío tealizaLüs poÍ outfa emPresa e que arnda não
A, para o qual não deu
foram conclúdas, fatores estes alheios à vontade da CONTRAT
causa e que lhe impossibilia a execução total dos servrço
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Permanecern inalteradas e, em vigor, todas as demars
cláusulas do contcato ora aditado.

CIáUSULA TERCEIRA:

E, por estarem assim ajustr.l"s, as partes frrmam o presente Termo Aditivo ern 02 (duas)
vias de igual teor, na pÍesença das testemunhas abaixo assinadas.

São Miguel do Oeste, ?3 de março de 2022.
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