
 

 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 32/2021 

 

Considerando que esse serviço é essencial para atender a necessidade de manutenção 

preventiva e corretiva no edifício sede, inclusive emergencial; 

 

Considerando a CONTRATANTE desenvolve um serviço de qualidade técnica, de modo regular 

e tem produzido efeitos desejados, tendo em vista que os profissionais tem vasta experiência 

na área; 

 

Considerando a necessidade de revisão do valor previamente pactuado tendo em vista o 

desequilíbrio econômico em virtude da elevação dos preços de mercado que tornaram 

superiores aos valores praticados, o que impossibilitaria, o contratado, de prorrogar o prazo 

contratual; 

 

As partes, de um lado a Associação Dos Municípios Do Médio Vale Do Itajaí – Amve, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.779.413/0001-43, com 

endereço na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, em Blumenau (SC), neste ato representado 

pelo seu Diretor Executivo, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a 

empresa DOCTOR HOME MANUTENCAO COMERCIAL E RESIDENCIAL, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.200.052/0001-30, com endereço à Rua dos 

Pioneiros, 233, apt 605, Bairro Água Verde, cidade de Blumenau, CEP: 89.042-020, neste ato 

representado pelo Sr. JOSÉ R. M., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

para Prestação de Serviços, regendo-se o presente aditivo pelas cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO: 

 

1.1 - O prazo de vigência do Contrato nº 32/2021, bem como seu objeto, fica prorrogado e 

renovado até 31 de dezembro de 2022, a contar de 01 de janeiro de 2022, sem prejuízo de 

novas prorrogações e/ou renovações, na forma da Lei. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES: 

 

2.1 - Fica alterada a Cláusula 2.1.1 do Contrato, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Sistemas prediais: manutenção preventiva e corretiva em coberturas, impermeabilizações, 



 

 

esquadrias, cercas vidraçarias, gesso, forro, adaptação/ajuste de mobiliários em geral, 

cortinas, persianas, pintura, alvenaria, divisórias, existentes ou que venham a ser instalados”. 

 

2.2 - Fica alterada a Cláusula 2.1.3 do Contrato, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Manutenção elétrica predial: fazer manutenção preventiva e corretiva, analisando todo o 

sistema elétrico predial e realizando ajustes e reparos, com troca de peças, com o objetivo 

de manter máquinas, equipamentos, rede elétrica, aparelhos e instalações em 

perfeito estado; deverá montar e reparar instalações de baixa tensão,  e reparar  acessórios 

e pequenos equipamentos elétricos, quadros de distribuição, caixa de fusíveis, pontos de 

luz, tomadas, interruptores, exaustores”. 

 

2.3 - Fica alterada a Cláusula 2.1.6 do Contrato, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Emergenciais: instalação e remanejamento de circuitos elétricos, reparos em instalações 

hidráulicas e sanitárias em geral”. 

2.4 - Fica alterada a Cláusula 5.1 do Contrato, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Os serviços executados pela contratada terão garantia pelo prazo mínimo de 12 (doze) 

meses contados a partir de sua realização, tão somente a garantias de instalações novas, 

visto que não há como garantir manutenção em instalações já existentes. A contratada 

deverá constar no orçamento aprovado pelo CONTRATANTE o prazo da garantia dos 

serviços”. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

3.1. Pela prorrogação estabelecida neste Aditivo, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por hora, acrescido de 20% (vinte por cento) 

em caso de urgências e emergências. 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE E DA REVISÃO 

 

4.1. As partes reajustarão o valor do contrato, sempre que demonstrado o desequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, através de índices oficiais eleitos pelas partes.  

4.2. Sem prejuízo do reajuste referido na Cláusula 4.1, os valores poderão ser revistos, para 

mais ou para menos, caso ocorra alteração de mercado que modifique o equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato.  



 

 

4.3. Os requerimentos da revisão contratual deverão ser instruídos com documentos que 

comprovem o fator superveniente imprevisível e alheio à vontade das partes, provocador 

do desequilíbrio contratual, sob pena do não recebimento.  

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: 

 

5.1. As demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviços nº 32/2021, ficam 

mantidas e ratificadas. 

 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes 

contratantes abaixo. 

 

Blumenau (SC), 09 de dezembro de 2021. 

 

 

_____________________________ 

CONTRATANTE  

Amve 
 

_____________________________ 

GESTORA DO CONTRATO 
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CONTRATADA  

DOCTOR HOME MANUTENCAO 

COMERCIAL E RESIDENCIAL  

 

 

 

  

 


