
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

_° TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO
DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
INSPEÇÃO  INDUSTRIAL  E
SANITÁRIA  DE  PRODUTOS  DE
ORIGEM  ANIMAL  celebrado  entre  A
CREDENCIADA e A EMPRESA NOME
DO  ESTABELECIMENTO,  SIE  n°
NÚMERO DO SIE com a Interveniência
da  COMPANHIA  INTEGRADA  DE
DESENVOLVIMENTO  AGRÍCOLA  DE
SANTA CATARINA – CIDASC.

Pelo  presente  instrumento  particular  de  contrato  de  prestação  de  serviços  de
inspeção  industrial  e  sanitária  de  produtos  de  origem  animal,  de  um  lado,  a
CREDENCIADA,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  formada  por  associação  de
pessoas naturais com forma e natureza jurídica própria,  sem finalidade lucrativa,
constituída  sob a  égide  da legislação cooperativista,  combinado com as normas
aplicáveis do Código Civil Brasileiro, inscrita no CNPJ sob o n° 00.000.000/0000-00,
sediada  na  Rua  _______________,  n°____,  complemento,  bairro  ________,  na
cidade de ________, estado de Santa Catarina, CEP 00.00-000, telefone (00)0000-
0000, neste ato representado por seu presidente,  qualificação profissional NOME
COMPLETO, naturalidade (ex: brasileiro), estado civil, portador do RG n° 0.000.000,
expedido pela (Ex:SSP/SC) e do CPF n° 000.000.000-00, com endereço comercial
na  Rua_______________,  n°  ____,  complemento,  bairro ________,  na  cidade
de_________,  estado  de  Santa  Catarina,  CEP  00000-00,  telefone  de  contato
(xx)xxxx-xxxx,  CERTIFICADO  DE  CREDENCIAMENTO  n°  xx,  de  ora  em  diante
denominada de CONTRATADA e, de outro lado a empresa, NOME DA EMPRESA,
pessoa jurídica de direito  privado,  com sede na cidade de_________,  estado de
Santa  Catarina,  sito  a  Rua_______________,  n°  _____,  bairro  ________,  Fone
(00)0000-0000,  CEP 00000-00,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  00.000.000/0000-00,
inscrição estadual n°  000.000.000,  neste ato, representada por seu(s) diretor(es),
Nome Completo, portador da Cédula de Identidade RG n° 0.000.000 e inscrito no
CPF/MF sob o n° 000.000.000-00, residente e domiciliado a Rua_______________,
n°_____, bairro ________,  CEP 00000-000, município de __________ – estado de
SANTA CATARINA, a seguir denominada CONTRATANTE, conforme especificado
no Contrato original acima nominado, firmam o presente  TERMO ADITIVO com a
anuência e interveniência da, COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO
AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA – CIDASC, empresa pública com personalidade
jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  83.807.586/0001-28,
situada  na  Rua  Admar  Gonzaga,  n°  1588,  Bairro  Itacorubi,  na  cidade  de
Florianópolis/SC, de ora em diante denominada CIDASC, mediante as cláusulas e
condições que aceitam, ratificam, outorgam por si e sucessores.



CLÁUSULA PRIMEIRA – DA QUANTIDADE DE HORAS SEMANAIS

O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo atualizar a carga horária.

1.1  A prestação  dos  serviços  pactuados  será  remunerada  correspondendo  a  00
horas semanais  de  serviços  de  Inspeção  Industrial  e  Sanitária  de  Produtos  de
Origem Animal,  a  ser  realizado  no  estabelecimento  da  contratante,  sito  na  Rua
______________, n°____, Bairro ______________, CEP: 00000-000, município de
_________, estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DA REMUNERAÇÃO

A prestação dos serviços pactuados será remunerada pela quantia de R$ 
000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO DAS NORMAS 
ESTABELECIDAS NO CONTRATO ORIGINAL EM ADITAMENTO

As partes mantêm e ratificam todas as demais normas contratuais que não 
conflitam com o presente TERMO ADITIVO.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, é o presente 
TERMO ADITIVO ao Contrato de Assistência Técnica Veterinária na Área de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal, assinado pelas partes supramencionadas 
em (04) quatro vias de igual teor e forma.

Cidade/SC, (dia) de (mês) de (ano).

CONTRATANTE

CPF:

CONTRATADA                                            

CPF:

CIDASC

CPF:



TESTEMUNHAS:

1.................................................................

CPF:                                                        

2.................................................................

CPF:


