1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo

Termo Aditivo
Contrato
Pregão Presencial
Processo Licitatório

nº
nº
n°
nº

57/2019
31/2019
06/2019
19/2019

Aditivo
ao
contrato
para
a
revisão,
atualização
e
complementação do PSMB e PMGIRS.

Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, que
fazem entre si, de um lado, 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,
representado neste ato por sua Prefeita Municipal, Sra. Jusene
Consoladora Peruzzo, brasileira, casada, residente e domiciliada
nesta Cidade, portadora do CPF nº 948.753.320-68, doravante
denominado de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa AQUABONA
ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 14.521.409/0001-68, localizada na Rua Anita
Garibaldi, nº 2191, Bairro Primavera, no Município de Concórdia,
CEP 89.701-130, representada pelo seu Sócio Administrador, Sr.
Elizeo Renosto, portador do CPF nº 006.774.739-66, abaixo
assinado,
de
ora
em
diante
denominada
CONTRATADA,
já
qualificados no instrumento contratual firmado no dia 17 de abril
de 2019, o presente ajuste se regerá de acordo com as seguintes
cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Conforme previsto na Lei Federal 8.666/93 e
na Cláusula Nona do instrumento original, as partes resolvem
realizar a prorrogação de prazo contratual por 02 (dois) meses.
Parágrafo Único – O presente ajuste entra em vigor na data de
sua assinatura, se encerrando em 02 (dois) meses.

Cláusula Segunda – As demais cláusulas e condições permanecem
inalteradas.

E por estarem justas e contratadas, assinam este instrumento
em três vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas, para que, desde logo, produza seus efeitos legais
e jurídicos.

Santa Cecília do Sul – RS, 16 de agosto de 2019.

Município de Santa Cecília do Sul
Jusene C. Peruzzo
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

Aquabona Assessoria Ambiental e Segurança do Trabalho Ltda
CNPJ nº 14.521.409/0001-68
Elizeo Renosto
CONTRATADA

Testemunhas:
1- _____________________

2- ______________________

