
1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 

 

 

Termo Aditivo nº 33/2020 

Contrato nº 72/2019 

Dispensa de Licitação nº 31/2019 

Processo Licitatório nº 80/2019 

 

Aditivo ao contrato de locação de 

containers para atender a demanda 

da Secretaria de Serviços Urbanos 

do município de Santa Cecília do 

Sul. 

 

 

O Município de Santa Cecília do Sul, Estado do Rio Grande 

do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 

04.215.090/0001-99 com sede na Rua Porto Alegre, nº 591, neste 

Município de Santa Cecília do Sul, representada neste ato pela 

Prefeita Municipal Sra. Jusene Consoladora Peruzzo, brasileira, 

casada, residente e domiciliada neste Cidade doravante 

denominado de Contratante, e de outro lado a empresa Cooperativa 

de Trabalho dos Recicladores de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos 

de Santa Cecília do Sul - Coopercicla, inscrita no CNPJ nº 

05.759.560/0001-48, com sede no distrito de Vista Alegre, s/nº, 

cidade de Santa Cecília do Sul-RS, CEP 99.952-000, neste ato 

representado pelo Sr. Tiago Zotti, brasileiro, casado, residente 

e domiciliado na Rua Osvaldo cruz, nº 128, fundos, Bairro São 

Paulo, na cidade de Tapejara - RS, portador do CPF nº 009.579060-

80, doravante denominada como CONTRATADA, já qualificados no 

instrumento contratual firmado em 30 de novembro de 2019, e 

obedecendo às disposições contidas na lei 8.666/93 e alterações, 

mais as normas estabelecidas na Dispensa de Licitação nº 31/2019, 

aditavam o seguinte: 

 

 

Cláusula Primeira – Do Objeto: Conforme previsto na Lei Federal 

nº 8.666/93 e na Cláusula Terceira do instrumento original, as 

partes resolvem prorrogar a contratação por mais 10 (dez) meses. 

 

 

Cláusula Segunda – Da Vigência: O presente termo aditivo tem 

vigência a contar da data de sua assinatura, retroagindo seus 



efeitos ao dia 29 de fevereiro de 2020, se encerrando no dia 31 

de dezembro de 2020. 

 

 

Cláusula Terceira - Das Demais Cláusulas: Permanecem inalteradas 

as demais cláusulas do instrumento original. 

 

 

E, por estarem justos e de acordo, firmam o presente 

instrumento, em três vias de igual teor e forma, na presença de 

duas testemunhas abaixo firmadas, para que produza os devidos e 

legais efeitos. 

 

 

Santa Cecília do Sul/RS, em 15 de abril de 2020. 

 

 

 

       

Município de Santa Cecília do Sul 

Jusene C. Peruzzo 

Prefeita Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Resíduos Orgânicos 

e Inorgânicos de Santa Cecília do Sul – COPERCICLA 

CNPJ sob nº 05.759.560/0001-48  

Tiago Zotti 

CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas: 

             1: _____________________    2: ____________________ 


