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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2020 
 

TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ E O 
BANCO BRADESCO S.A. 
 

Ref.: Proc. Adm. nº 5.119/2019 (Memorando 1Doc) 

Pelo presente instrumento particular de termo aditivo que entre si fazem o 
MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº. 
97.229.181/0001-64 e o REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SER-
VIDOR PUBLICO DE SAO SEPÉ, CNPJ nº 10.752.239/0001-71, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal LEOCARLOS GIRARDELLO, brasileiro, 
casado, Biólogo, portador da RG nº. 1012634448 SJS/RS, CPF nº. 312.641.070-72, 
residente e domiciliado na Rua Antão de Farias, nº 892, nesta cidade, neste 
instrumento doravante e denominada simplesmente de ADITANTE, e por outro lado 
a empresa BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de caráter privado inscrita no 
CNPJ sob o n° 60.746.948/0001-12, sito na Núcleo Cidade de Deus,’ s/n.°, Vila 
Yara, Osasco - SP, neste ato representada pelo Sr. VINICIUS BERNARDES 
MARTINS, brasileiro, casado, gerente da agência, portador da carteira de identidade 
n° 6059971975 – SSP/RS, CPF n° 968.302.710-53 e o Sr. MARCIO ANTONIO 
SILVA MATTOS, brasileiro, casado, gerente regional, portador da carteira de 
identidade n° 1045254404 - SSP/RS, CPF n° 413.468.900-72, doravante 
denominados simplesmente de ADITADA, resolvem celebrar o presente TERMO 
ADITIVO, sujeitando-se no que couber aos termos da legislação vigente e mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 
 

CONSIDERANDO: 
 
a) O contexto atual de pandemia, o qual exige medidas excepcionais para 

conter a contaminação da população pelo vírus que provoca a COVID-19, entre elas 
a aglomeração de pessoas; 

 
b) A necessidade da presença física dos servidores em local estabelecido 

pelo Banco, para a formalização das contas em que serão creditados os salários, 
entrega dos cartões da movimentação de conta, senha eletrônica, etc; 

 
c) A impossibilidade, alheia a vontade do Banco Bradesco S/A, de iniciar a 

prestação do serviço para o qual foi contratado, decorrente de fato imprevisível, para 
o qual, até o momento, não foi estabelecido pelas autoridades competentes um 
prazo para o fim das medidas de combate a pandemia, com efeitos claros sobre o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 

 
Resolvem as Partes firmar o presente Termo Aditivo, o qual é regido pela Lei 

Federal nº 8666/93 e suas alterações legais, tanto quanto pelas condições 
estabelecidas no Edital de Concorrência nº 02/2019, bem como, pelas seguintes 
clausulas. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a retificação da clausula 

quarta do contrato Primitivo de Prestação de Serviços nº 01/2020, firmado no dia 24 
de janeiro de 2020, cujo objeto é a cessão onerosa do direito de efetuar o 
pagamento da folha dos servidores públicos do Município, incluindo-se o serviço de 
realizar o pagamento dos servidores públicos municipais do poder executivo, ativos, 
inativos e pensionistas, estatutários, celetistas e contratados temporários, da 
Administração Direta, conforme especificações contidas no edital de Concorrência nº 
02/2019, anexos, bem como da proposta da CONTRATADA, documentos que 
passam a fazer parte integrante deste instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: 
2.1. Fica retificada a Cláusula quarta, correspondente a Vigência do presente 

contrato original, vigorando o presente Termo Aditivo pelo prazo de 60 meses, a 
contar da data de início da efetiva prestação do serviço pela ADITADA. 

 
2.2. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO: 
3.1. Será competente o Foro da Comarca de São Sepé, Estado do Rio 

Grande do Sul, para dirimir dúvidas deste Termo Aditivo. 
 
3.2. E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições 

estabelecidas neste Termo de Aditivo, a qual faz parte integrante à proposta da 
Aditada, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares e 
assinam o presente Termo de contrato em 03 (três) vias de igual efeito e teor. 
 

Gabinete do Prefeito de São Sepé, RS, em 8 de junho de 2020. 
 
 
 

Leocarlos Girardello 
Prefeito Municipal 

contratante 

Vinicius Bernardes Martins/Marcio Antônio Silva Mattos 
Banco Bradesco S.A. 

Contratada 

 
 
Testemunhas: _________________________  ___________________________ 
 


