
TERMO ADITIVO Nº 0004/2022 AO CONTRATO Nº0048/2019, 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0095/2019, PREGÃO PRESENCIAL 
Nº0015/ 2019, CELEBRADO ENTRE JOSÉ ELIZEU ANTUNES 
JUNIOR E O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, PARA 
MINISTRAR CURSO DE ACORDEON TECLADO E VIOLÃO. 
 

Pelo presente TERMO ADITIVO, o MUNICÍPIO DE 
ARROIO TRINTA - SC, pessoa jurídica de direito público 
interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 82.826.462/000-
27, com sede a Rua XV de novembro, 26, em Arroio Trinta - SC, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal  em exercício, Senhor, 
JOÃO PAULO TERCI, portador do CPF sob nº 020.540.039-
64   e Carteira de Identidade nº 3.535.553, residente e domiciliado 
na Rua Orlando Zardo n.º 522, Centro, Município de Arroio 
Trinta – Santa Catarina e de outro lado, JOSÉ ELIZEU 
ANTUNES JUNIOR, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 26.940.492/0001-99, com 
sede na Travessa Brasil, 67, Bairro Escolar, no Município de Salto 
Veloso – Estado de Santa Catarina, doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo senhor, JOSÉ 
ELIZEU ANTUNES JUNIOR, inscrito no CPF sob N° 
008.360.969-59 e Carteira de Identidade nº 50.987.610-9, residente 
e domiciliado em Salto Veloso– Estado de Santa Catarina, que de 
acordo com o Processo Licitatório N°0095/ 2019, Pregão 
Presencial Nº0015/2019, doravante denominado o processo e 
perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente 
Termo Aditivo de acordo  com o Art. 57,  Inciso II,  e 65, inciso 
II, “d” da Lei 8.666/93, para nele promover as seguintes 
alterações: 
 

CLÁUSULA ADITIVA PRIMEIRA –  DO PREÇO   
 
Ficam aditivadas ao Contrato nº 048/2019, duas horas aulas de violão e uma 
hora aula de acordeom, passando de doze aulas semanais para 15 aulas 
semanais, conforme justificativa apresentada pela Secretária de Cultura, 
Esporte e Turismo e autorizado pelo Prefeito Municipal em Exercício, com 
efeito retroativo a 14 de fevereiro de 2022, conforme especificado abaixo: 



 

MATERIAL/SERVIÇO 

QTD. DE 
AULAS 

INICIAL 
CONTRATADA 

QTD. DE 
AULAS 

ADITIVADA 
TOTAL 

32654 - Acordeom. 
Contratação de profissional para ministrar aulas de 
acordeom com o seguinte conteúdo programático: 
Conhecimento do instrumento, conceitos de 
música, ritmo, melodia e harmonia, formação de 
acordes em ritmos variados, percepção musical e 
ensinamentos de música, além de preparação e 
acompanhamento dos alunos para apresentações em 
eventos culturais promovidos pelo Município de 
Arroio Trinta conforme orientação da fiscalização 
do contrato.  Metodologia: Aulas presenciais, 
individuais, com duração de 1 hora, contendo 
exercícios práticos e aulas teóricas. O aluno deverá 
ter seu próprio instrumento. Carga horária semanal: 
4 (quatro) horas semanais. Dia da semana: Quinta 
feira das 17:30hrs às 21:30hrs.  

04 01 05 

32655 - Teclado. 
Contratação de profissional para ministrar aulas de 
Teclado com o seguinte conteúdo programático: 
Conhecimento sobre o instrumento e suas funções, 
interpretação de maneira formal de notação musical, 
figuras de notas e pausas, sinais de alteração na pauta 
tom e semitom, escalas maiores e menores, estudo 
da harmonia da música popular, ensinamento de 
músicas, além de preparação e acompanhamento 
dos alunos para apresentações em eventos culturais 
promovidos pelo  Município de Arroio Trinta 
conforme orientação da fiscalização do contrato.  
Metodologia: Aulas em grupo com no máximo 4 
pessoas, aula teórica em grupo com conteúdo no 
quadro e prática individual com acompanhamento 
do professor. O aluno deverá ter seu próprio 
instrumento.  Carga horária semanal: 4 (quatro) 
horas semanais.  Dia da semana: Sexta feira das 
17:30hrs às 21:30hrs.   

04 0 04 

32656 - Violão Popular. 
Contratação de profissional para ministrar aulas de 
violão popular com o seguinte conteúdo 
programático: Conceitos básicos sobre música, 
ritmo, melodia e harmonia, partes do violão e suas 
funções, afinação tradicional das cordas, cifras, 
simbologia de ritmos variados, formação de acordes, 
ensinamentos de música, além de preparação e 
acompanhamento dos alunos para apresentações em 

04 02 06 



eventos culturais promovidos pelo Município de 
Arroio Trinta conforme orientação da fiscalização 
do contrato.  Metodologia: Aulas práticas em grupo, 
aulas teóricas em grupo com conteúdo no quadro e 
prática individual com acompanhamento pelo 
professor. O aluno deverá ter seu próprio 
instrumento.  Carga horária semanal: 4 (quatro) 
horas semanais.  Dia da semana: Sexta feira das 
17:30hrs às 21:30hrs.   
 

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA - As demais cláusulas do Contrato 
original permanecem inalteradas. 
 
E Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo 
m 3(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 

Arroio Trinta – SC, 18 de fevereiro de 2022. 
 
 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 
CNPJ sob nº 82.826.462/0001-27 

CONTRATANTE 
JOÃO PAULO TERCI 

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 
 
 
 

JOSÉ ELIZEU ANTUNES JUNIOR 
CNPJ nº. 26.940.492/0001-99 

 JOSÉ ELIZEU ANTUNES JUNIOR  
CPF N° 008.360.969-59  

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
MARCILENE DE OLIVEIRA BALDO 
CPF SOB Nº 934.260.891-49 
 
VALCIR SERIGHELLI 
 CPF Nº: 789.542.58-72 


